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Abstrakt
Tématem bakalářské práce je na základě analýzy otázek, která jsou kladena účastníkům
vybrané televizní soutěže, poodkrýt představu autorů o všeobecném vzdělání v České
republice. Podkladem pro obsahovou analýzu otázek se stal pořad Míň je víc (v anglickém
originále Pointless), vysílaný Českou televizí v roce 2015. Koncepce tematických
kategorií, do kterých jsou otázky umisťovány, vychází z platných rámcově vzdělávacích
programů (Framework Educational Programmes) pro základní a střední školy, struktura
je však pro účely práce změněna.

Abstract
The theme of the bachelor thesis is, based on the analysis of questions that are put to
entrants of the selected TV contest, to uncover the authors’ idea of general education
in the Czech Republic. The data for the content analysis were obtained from the TV
show Míň je víc (originally Pointless) broadcasted by the Czech Television in 2015. The
concept of thematic categories, in which the questions are placed, is based on the current
Framework Educational Programmes for elementary and secondary schools; however,
the structure is changed for the purpose of this thesis.
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Úvod
Vědomostní soutěže patří k neodmyslitelným pilířům televizní zábavy. Množství těchto
pořadů a jejich umístění kolem hlavního vysílacího času svědčí o jejich stálé oblíbenosti
mezi konzumenty televizního vysílání, což jistě přispívá k vytváření určitého obrazu
naší společnosti nebo chcete-li, k mediální konstrukci obsahu vzdělání. Z tohoto podnětu
vzniklo i téma této práce – na základě obsahové analýzy otázek, které jsou kladeny
účastníkům vybrané televizní soutěže, poodkrýt představu autorů o všeobecném vzdělání
v České republice.
Zvolené téma práce samozřejmě poskytuje široké možnosti. Pokud se zaměříme
na vzdělání, zjistíme, že pouhá definice je složité filozofické téma, které by samo o sobě
stačilo na celou diplomovou práci. Znalosti pedagogických oborů by byly nutností, pokud
bychom chtěli přemýšlet nad složením, úrovní a směřováním všeobecného vzdělání
a vzdělávání. Pokud bychom měli blíže k historii, bylo by určitě zajímavé porovnat úroveň
vzdělání v čase a vývoji naší společnosti. Ze sociologického hlediska bychom mohli
popsat a přiblížit subkulturu diváků pravidelně sledujících vědomostní soutěže a jejich
chování ve společnosti. Pro andragogiku by vědomostní soutěže mohly být důležitým
faktorem v celoživotním procesu uchování a nabývání vědomostí… a tak dále.
Přes všechny tyto možnosti si však uvědomuji, že mé znalosti jsou, stejně jako prostor
této práce, omezené. Budu se tedy držet mediálních studií a zaměřím se na tematickou
analýzu pořadu Míň je víc, vysílaného Českou televizí v roce 2015. Pořad představím blíže
v samostatné kapitole, úvodem jen uvedu, že se jedná o konverzi anglické vědomostnědovednostní soutěže Pointless, vysílané televizní stanicí BBC, přičemž pro účely této
práce bude analyzována jen vědomostní část soutěže (dovednostní s tématem nesouvisí).
V tezích, které jsem pro tuto práci připravoval, jsem původně zamýšlel porovnat otázky
české a anglické verze soutěže. Od této myšlenky jsem ale musel upustit, jelikož analýza
by vyžadovala mnohem více prostoru, než tato práce nabízí.
Pro přehlednost text rozděluji do třech větších celků – části teoretické, metodologické
a analytické. V teoretické části přiblížím základní pojmy, tj. hlavně koncept všeobecného
vzdělání, vědomostní televizní soutěže a mnou vybraný konkrétní pořad, v části
metodologické se pokusím obhájit zvolený postup a metody obsahové analýzy a konečně
ve třetí části se budu věnovat samotnému tematickému rozřazení otázek a závěrům, které
z analýzy vyplynou.
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Pomocí něčeho tak úzce profilovaného a konkrétního, jakým jedna vědomostní soutěž
vysílaná v jeden rok na jedné televizní stanici bezesporu je, se budu snažit popsat tak
obsáhlý a těžko definovatelný pojem všeobecné vzdělání. Ale třeba se mi určitou představu
podaří nalézt. Vždyť i v životě občas platí, že míň je někdy víc.

4

1. Teoretická část
1.1 Koncept všeobecného vzdělání
Hned z počátku musím uvést, že tato část nepatří pod obor mediálních studií a svou
komplexností by jakýkoliv náhled do problematiky vzdělání vyžadoval mnohem širší
znalosti a výzkum daného tématu. Naštěstí pro účely mé práce bude stačit jen taková
literární rešerše, přinášející odpovědi na základní teoretické definice a veškeré další
úvahy přenechám pověřenějším osobám.
Pokud nahlédnu do diplomových prací mých předchůdců, kteří zpracovávali podobné
téma práce jako já, naleznu snahu o rozdělení pojmu na jeho dvě části. Například Monika
Bártová (2012), která ve své diplomové práci zpracovávala tematickou analýzu otázek
dětských soutěžních pořadů, rozebírá rozdíly mezi vzděláním a vzdělaností a na danou
problematiku se dívá spíše z pohledu sociálně-ekonomického, kdy se zamýšlí nad
tím, kdo nebo co ke vzdělání přispívá a jakou roli pro vzdělávací systém mohou mít
média. Je samozřejmě pravdou, že všeobecné vzdělání je pouze podskupinou mnohem
komplexnějšího pojmu vzdělání, přesto bych se ve své práci chtěl soustředit právě na tuto
konkrétní část lidského vědění.
To rakouský filozof Konrad Paul Liessmann ve své populárně-filozofické eseji Teorie
nevzdělanosti: omyly společnosti vědění (2008) už všeobecné vzdělání jako pojem užívá,
s jeho definicí si však vystačí s odkazem k humanistické myšlence vzdělání jako pochopení
a osvojení si základů naší kultury. Tuto definici pak používá jako hlavní argument pro
kritiku současné generace „polovzdělanců“ či „nevzdělanců“ ve vztahu k mediálnímu
obrazu vzdělání (dokonce v naší konkrétní podobě televizních soutěžních pořadů),
kdy kritizuje prosté encyklopedické znalosti pojmů bez nějakého smyslu, významu či
pochopení souvislostí v širším kontextu dobové kultury.
Obecnou definici pojmu všeobecné vzdělání nalezneme v Pedagogickém slovníku:
„Všestranné odborně nespecifikované vzdělání, nezbytný vzdělanostní základ pro
všechny členy společnosti, poskytující relativně ucelený obraz světa. (…) Jeho obsah
je odvozen od vědy, kultury, techniky a umění, zahrnuje kognitivní, sociální, postojovou
a psychomotorickou složku. Tvoří podstatu, jádro vzdělání na základních a středních
všeobecně vzdělávacích školách.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s.275) Andragogický
slovník pak přidává: „V České republice je poskytováno jednak v rámci základního
vzdělávání (úroveň ISCED 1–2) v základní škole (první až devátý ročník), jednak v rámci
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středního vzdělávání (gymnázia čtyřletá, šestiletá a osmiletá, lycea, úroveň ISCED 3A).
Současné pojetí všeobecného vzdělávání je vymezeno ve vzdělávacích programech pro
tyto druhy škol.“ (Průcha, Veteška, 2012, s.263)
Díky tomuto odkazu se dostáváme k rámcovým vzdělávacím programům (dále jen
RVP),1 které byly do vzdělávání v České republice zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), zároveň poskytují onu hledanou normativní definici tematických okruhů
všeobecného vzdělávacího systému v České republice. Po nahlédnutí do programu
určeného gymnáziím nalezneme následující strukturu vzdělávacích oblastí:
1)
		

Jazyk a jazyková komunikace
– Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Cizí jazyk,
Další cizí jazyk

2)

Matematika a její aplikace

3)

Člověk a příroda

		 –
4)

Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie

Člověk a společnost

		 –

Občanský a společenskovědní základ, Dějepis, Geografie

5)

Člověk a svět práce

6)

Umění a kultura

		 –
7)

Hudební, Výtvarný obor

Člověk a zdraví

		 – Výchova ke zdraví, Tělesná výchova
8)

Informatika a informační a komunikační technologie

9)

Průřezová témata
– Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální
výchova (RVP, 2007)

1

Národní ústav pro vzdělávání na svých webových stránkách o rámcových vzdělávacích programech uvádí: „Tyto programové dokumenty
konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich
obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních
plánů“. Dostupné z: http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy?lang=1
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Je patrné, že strukturu nebudu moci zcela převzít (např. geografie se nalézá ve dvou
kapitolách najednou). Zároveň z důvodu rozložení otázek zkoumaného pořadu bude
nutné přeskupení určitých kategorií. Nicméně základní rámec tematických kategorií je
zde nastíněn, k jeho konkrétní podobě se dostanu v analytické části (kapitola 4).

1.2 Televizní soutěže
Soutěživost je bezpochyby jedna ze základních lidských potřeb a motivací. (Huizinga,
2000) Pravděpodobně z této sociální potřeby pramení i oblíbenost soutěžních pořadů
napříč médii, od novin přes rozhlas a televizi po internet a sociální sítě. O stálé divácké
oblíbenosti různých televizních soutěží svědčí i jejich množství v programové nabídce
televizních stanic v České republice v době psaní této práce (viz Tabulka 1).
Tabulka 1: Vědomostní či vědomostně-dovednostní soutěže vysílané v hlavních
českých televizních stanicích v období od 8. února do 21. února 2016
Pořad
AZ-kvíz
Kde domov můj?
Nejchytřejší Čech
Zázraky přírody
Máme rádi Česko
Kdo je kdo?
Rychlá hra
Česká tajenka
Nikdo není perfektní
Kurňa, co to je?
Barrandovský videostop
Chcete být milionářem?
Kolotoč
Riskuj!
Aj múdry schybí

TV stanice
ČT1
ČT1
ČT1
ČT1
Prima
Prima
Barrandov TV
Barrandov TV
Barrandov TV
Barrandov TV
Barrandov TV
Telka
Telka
Telka
Smíchov

Zdroj: http://www.tvprogram.cz
Pro základní definici pojmu „televizní soutěž“ nám může posloužit pouhý překlad
anglického slovního spojení „the game show“: „rádiový či televizní pořad, ve kterém
soutěžící odpovídá na otázky či hraje hry s cílem vyhrát nějakou cenu“.2 Tohoto rozdvojení
v definici si ve své diplomové práci všímá i Jan Švestka (2012) a upozorňuje na potřebu
rozlišovat soutěže podle typu na vědomostní (případně kvízové), při nichž soutěžící
odpovídá na náhodně vybrané otázky prověřující jeho znalosti, a na dovednostní, při
2

Volný překlad výkladu slovního spojení „game show“ vloženého do on-line slovníku The free Dictionary by Farlex: „A television show in which
contestants compete for prizes by playing games of knowledge or chance“. Dostupný z: http://www.thefreedictionary.com/game+show
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nichž je podstatná nějaká dovednost, odhad či vtip. Potřeba pořady stále obměňovat a tím
zajistit jejich atraktivnost (sledovanost) vede autory k hledání různých nových formátů,
přičemž zřejmě současným trendem je spíše příklon k dovednostním typům soutěží nebo
alespoň k nějaké kombinaci obou. Ostatně takovým příkladem vědomostně-dovednostní
soutěže je i můj vybraný pořad Míň je víc.
Přestože většina vědomostních pořadů má vyvolávat dojem naprosté autentičnosti, je třeba
si uvědomit, že se stále jedná o televizní show. Tomuto tématu se věnuje i americký film
z roku 1994 „Quiz Show“ (česky Otázky a odpovědi) v režii Roberta Redforda3, vyprávějící
skutečný příběh aféry americké televizní stanice NBC z padesátých let minulého století.
V kostce šlo o to, že vedení televize společně se sponzorem v zájmu zachování atraktivity
populárního kvízového pořadu Twenty one ovlivňovali chod soutěže natolik, že v podstatě
udělali ze soutěžících loutky hrající dle předem určeného scénáře. Pokud bylo v zájmu
televize či sponzora, aby soutěžící vyhrával, byly mu otázky i se správnými odpověďmi
ukazovány před natáčením a on mohl v soutěži obstát a pokračovat. Naopak v momentě,
kdy soutěžící již nebyl pro sponzora atraktivní, musel odpovědět špatně a byl nahrazen
jiným „soutěžícím“. Když americká veřejnost přišla televizi NBC na tyto praktiky,
přestala mít o podobné pořady zájem a televize byla nucena vyřadit vědomostní soutěže
z obrazovek na mnoho let.
Dnešní publikum je zřejmě k televizním stanicím mnohem loajálnější. Na webových
stránkách pořadu AZ-kvíz, oblíbené vědomostní soutěže České televize, se klidně
můžeme v reportáži z natáčení v kontextu nenaplnění správné stopáže dočíst: „V případě
uměle prodlužované hry ale občas přichází na řadu i trocha herectví. A to tehdy, když
přijde na políčko, které by sice soutěžící věděl, ale pro správný spád musí odpovědět
špatně. Jako třeba u pole s písmenem G, pod kterým se skrýval název afrického státu.
‚Tak já řeknu nejdřív Guinea a poté Ghana,‘ vymýšlí druhý ze soutěžících taktiku, jak
správně špatně odpovědět.“ 4 Žádná aféra se nekoná, AZ-kvíz je s oblibou diváků vysílán
již téměř 20 let.
Jaká je funkce takovýchto pořadů? Neil Postman ve své skvělé knize Ubavit se k smrti píše
o televizi jako o médiu, které chce svým divákům nabízet především zábavu a potěšení.
Problém ale podle něj „nespočívá v tom, že televize nabízí zábavná témata, nýbrž že
jakékoli téma převádí na zábavu.“ (Postman, 1999, s. 95) Toto tvrzení samozřejmě platí
i pro vědomostní soutěže. Tyto pořady nemůžeme chápat jako vzdělávací, jejich primární
3
4

Quiz Show [film], Directed by Robert Redford. USA: Baltimore Pictures, Hollywood Pictures, Wildwood Enterprises, 1994.
Česká televize od A až po Z aneb Jak vypadá den s AZ-kvízem. [online]. [cit. 2016-29-02]. Dostupné z www: <http://www.ceskatelevize.cz/
zpravodajstvi-brno/novinky-ze-studia/314003-ceska-televize-od-a-az-po-z-aneb-jak-vypada-den-s-az-kvizem/>
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funkcí je diváky bavit. Otázka do jaké míry se těmto zábavným pořadům daří obnovovat
či dokonce rozšiřovat všeobecné vzdělání svého publika není předmětem této práce.

1.3 Představení pořadu
Míň je víc, vysílaný Českou televizí od ledna do prosince 2015, je licencovanou konverzí
britské vědomostní soutěže Pointless, vysílanou BBC již od roku 2009, nicméně licence
pro Českou televizi skončila na konci roku 2015. Tvůrcem pořadu není nikdo jiný než
nadnárodní mediální koncern Endemol,5 tvůrce mnoha desítek celosvětově úspěšných
televizních show, mezi něž patří např. Big Brother, Wipeout nebo Deal or not deal (česky
Ber nebo neber).
Na pořadu Míň je víc bylo unikátní, že každá soutěžní otázka byla nejdříve položena
reprezentativnímu vzorku 100 respondentů, kteří měli za úkol si v omezeném čase
vzpomenout na co nejvíce správných odpovědí. Tento sběr dat připravovala pro Českou
televizi výzkumná agentura STEM/MARK, která data analyzovala a připravila z nich
podklady pro soutěžní pořad.6
Stejné otázky pak byly pokládány třem soutěžním dvojicím procházejícím postupně dvěma
vyřazovacími koly do finále. Na rozdíl od respondentů ale soutěžící nevybírali co nejvíce
správných odpovědí, ale měli vybrat takovou odpověď, kterou považují za nejméně
obvyklou, jinými slovy takovou, kterou vybral co nejmenší počet respondentů. Dvojice,
která se probojovala do finále, měla možnost vybrat si otázku z jednoho z celkových třech
nabízených tematických okruhů, na kterou pro vítězství v pořadu (a peněžitou odměnu)
musela vybrat nulovou správnou odpověď, nebo-li takovou, kterou nevybral žádný
z respondentů.7 V metodické části (konkrétně v kapitole 3.4) uvádím blíže, jak jsou otázky
stavěny a jak bude probíhat jejich záznam.
Míň je víc je tak svým pojetím příkladem vědomostně-dovednostní soutěže. Zatímco pro
nalezení správné odpovědi na kvízové otázky je zapotřebí vědomostí, vybrat co nejméně
pravděpodobnou či dokonce nulovou odpověď respondentů je otázkou dovednosti či ještě
více štěstí soutěžících. Jak jsem již v úvodu práce psal, pro nalezení představy o všeobecném
vzdělání je logické zaměřit se na vědomostní část soutěže, tedy provést tematickou analýzu
otázek, které v pořadu zazněly. Naopak dovednostní část soutěže můžu klidně ignorovat.
5
6
7

Nyní Endemol Shine Group, které vzniklo spojením koncernů Endemol a Shine Group. Globální výrobce, producent a distributor. Podrobnější
informace o společnosti jsou k dohledání na jejich oficiálních internetových stránkách: http://www.endemolshinegroup.com/
Míň je víc [online]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10757449833-min-je-vic/
tamtéž
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1.4 Nastolování témat v kontextu vědomostních soutěží
Pokud si přiznáme, že média svou činností do jisté míry definují představu o všeobecném
vzdělání, bylo by asi chybou vynechat část, která se věnuje možným účinkům této
konstrukce. „Při úvahách o působení médií se dělá zásadní rozdíl mezi okamžitými
(a zpravidla krátkodobými a pomíjivými, resp. jednorázovými) reakcemi na nějaký mediální
podnět a dlouhodobými změnami v postojích jednotlivce i v uspořádání společnosti,
na nichž se média mohou podílet.“ (Jirák, Köpplová, 2009, s.333). V parafrázi napsaného
mě zajímá, zdali vědomostní soutěže mohou svou tematickou agendou ovlivnit postoje
jednotlivce či případně celé společnosti.
O vlivu médií v kontextu nastolování témat se můžeme dočíst ve slavné studii Maxwella
McCombse a Davida Shawa z Chapel Hill8, kde výzkum prokázal „silný kauzální vliv
masové komunikace na veřejnost – přenos významnosti mediální agendy na agendu
veřejnou“. (McCombs, 2009, s.30) Přestože se studie zaměřuje na nastolování témat
v oblasti zpravodajství a přestože byla ve své době kritizována, v přenesené podobě ji
můžeme aplikovat i na naše téma vědomostních soutěží.
Obecná rovina problematiky je ale mnohem starší. Dalo by se totiž říct, že tato myšlenka
vychází ze slavné části Platónovy Ústavy (cca 370 př. n. l.), pojednávající o lidech
připoutaných v jeskyni, kterým není dáno vidět skutečný svět a kteří jsou nuceni sledovat
jen promítanou a pokřivenou realitu skrze stíny plápolajícího ohně. (Platón, Ústava VII,
překlad F. Novotný, E. Peroutka, 2001) Vnímat média jako zrcadlo pokřivené reality je
možná až silné přirovnání, nicméně jsou to média, která nás denně zásobují vybranými
informacemi ovlivňující naše předměty zájmů a která nám předkládají témata, jež máme
považovat za důležitá.
V kontextu vědomostních soutěží můžeme problematiku nastolování témat pozorovat
ve dvou rovinách. Ta první vychází z obsahové části. To, které vědní obory jsou pro
pořady vybírány, jak hluboké vědomosti jsou vyžadovány či naopak která témata jsou
zcela opomíjená, nám pomáhá nahlédnout do představy médií o požadavcích na vzdělání
jedince. Dokáže pak divák oddělit tuto mediální realitu od reality skutečné a pochopit,
že se jedná o vědomostní předpoklady vhodné jen pro úspěšné absolvování zábavného
televizního pořadu?

8

Jednalo se o průzkum mezi nerozhodnutými voliči během americké předvolební prezidentské kampaně v roce 1968. Ve studii byl zároveň poprvé
použit termín „agenda setting“, tedy teorie o nastolování témat. (McCombs, 2009)
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Druhou rovinou v problematice nastolování agendy je rovina strukturální. Vědomostní
soutěže jsou založeny na odpovědích na kvízové otázky nejrůznějšího typu, dovednostní
soutěže pak stojí na talentu či štěstí soutěžících. Většina pořadů však neobsahuje žádné
disciplíny, které by mohly napovědět více o inteligenci a schopnostech soutěžícího.
Hrdinou vědomostních soutěží se stává člověk s výbornou pamětí, štěstím nebo nejlépe
obojím, čímž se vlastně vracím k tomu, co psal Liessmann (2008). Konzumenti televizní
zábavy, kteří jsou denně vystavování mediálnímu pohledu na úspěch, mohou tento model
„vzdělance“ převzít a preferovat jej například při volbě veřejně odpovědné osoby. Ostatní
předpoklady pro vykonávání takové funkce, mezi které určitě patří schopnost správného
a spravedlivého rozhodování, empatie, sociálního myšlení a mnohé další, jsou naopak
opomíjeny.
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2. Metodická část
2.1 Kvantitativní obsahová analýza
Vybranou metodou pro záznam dat byla zvolena kvantitativní obsahová analýza.9 Jedná
se o výzkumnou techniku vyvinutou empirickou sociologií, která, jak poznamenává
mediální teoretik John Fiske, „je navrhnuta k produkování objektivní, měřitelné
a ověřitelné výpovědi o obsahu sdělení“.10 (Fiske, 2009, s.136) „Kvantitativní výzkum je
založen na měření proměnných, zkoumá frekvenci výskytu jednotlivých proměnných nebo
jejich kategorií. (…) Charakteristická je vysoká míra standardizace, takže průběh sběru
dat probíhá u všech zkoumaných prvků vzorku shodně.“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010,
s.17)
„Jako kvantitativní metoda zkoumání má tu výhodu, že je přenositelná, poskytuje
objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi, který ji provádí, a výsledky (v zásadě
statistické údaje) mohou být jasně a jednoznačně prezentovány v tabulkách a grafech.“
(Trampota, Vojtěchovská, 2010, s.103)
Přes svou deskriptivní povahu však metodě nejde jen o pouhý popis reality, nýbrž
o „hledání inferencí (odvozování souvislostí ze smyslových vjemů), jež při běžné
konzumaci mediálních produktů čtenář nevnímá nebo si neuvědomuje, ale které, a v tom je
kvantitativní obsahová analýza lákavá, na něj přesto mohou působit“. (Jirák, Köpplová,
2009, s.283)
Z výše uvedeného se kvantitativní obsahová analýza jeví jako ideální pro tuto studii.
Poskytne převod zjevné reality (v mém případě otázek vědomostní soutěže) do měřitelných
hodnot, na jejichž základě bude možné přiblížit tematickou agendu pořadu. Zároveň je
ale třeba si uvědomit, že výstupem obsahové analýzy jsou jen obecná kvantitativní data,
která sledovaný jev připraví o historický i sociální kontext. (Jirák, Köpplová, 2009)
A tak přestože Trampota s Vojtěchovskou (2010, s.100) ve výčtu vhodných aplikací
této metody uvádějí: „další možnou aplikací výzkumu tematické agendy je posouzení,
do jaké míry média naplňují určitá normativní očekávání společnosti – zejména normu
různorodosti (diversity) – zda se média snaží reflektovat bohaté spektrum oblastí života
společnosti, nebo je zajímá jen velmi omezený výsek témat,“ předmětem této práce není
polemika nad normou různorodosti či dokonce kritika, zdali soutěž svou tematickou
9
10

Pravděpodobně nejpoužívanější technika výzkumu mediálních obsahů pocházející z 40. let 20. století. První manuál metody publikoval v roce 1952
pod názvem Content analysis in communication research Bernard Berelson. (Reifová a kol., 2004)
„Content analysis is designed to produce an objective, measurable, verifiable account of the manifest content of messages.“ (Fiske, 2009, s.136)
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agendou toto normativní očekávání společnosti naplňuje či nikoliv. Zvolená metoda zde
bude použita jen pro objektivní záznam daného stavu.

2.2 Definice výzkumné otázky
Přestože je určitá obecná hypotéza naznačena již od samého úvodu této práce, než
začnu s analýzou dat, potřebuji hypotézu prostorově i časově ohraničit a konkretizovat
ji v jasné a zřetelné výzkumné otázce. Na základě všeho dosud popsaného by její
formulace mohla znít:
Jaká představa o koncepci všeobecného vzdělání se skrývá za otázkami vědomostní
části televizní soutěže Míň je víc v období roku 2015?
Nyní již vím, co přesně budu analyzovat. V roce 2015 bylo odvysíláno celkem 182
dílů pořadu Míň je víc. V období od ledna do června to bylo 121 dílů, v období od září
do prosince pak zbylých 61. V každém dílu bylo položeno 4–5 vědomostních otázek.
Mým úkolem je zaznamenat tyto otázky a roztřídit je do (normativních) tematických
okruhů, které určím na základě koncepce popsané v kapitole 2.1.

2.3 Metoda sběru dat
Pokud bych analyzoval všechny díly pořadu Míň je víc, které byly za rok 2015 odvysílány,
výstupem by bylo zhruba 800 vědomostních otázek. To by bylo pro rozsah a účel této
práce příliš mnoho. Navíc po předběžné analýze několika dílů jsem zjistil, že se tematické
okruhy vědomostních otázek stále opakují. Rozhodl jsem se tedy pro redukci záznamu
na 60 dílů, neboli prostou třetinu, vybranou i z důvodu dobré dělitelnosti odvysílaných
částí ze dvou časových úseků.
V zájmu objektivity jsem systematicky vybíral každý třetí díl z obou vysílaných období,
což znamenalo 40 dílů z období leden až červen a dalších 20 dílů ze září až prosince.
Výjimkou bylo úplné vyřazení dílů v týdnu od 18. do 24. května a od 7. do 13. září,
jelikož v těchto dvou týdnech byly vysílány speciální edice soutěže, v kterých se v roli
soutěžících ocitli známé osobnosti. Podle ředitele ČT Dvořáka byl v těchto dílech
vyzkoušen „nový model propojení televize s neziskovými organizacemi“,11 které se touto
11

ČTK. ČT nabídne neziskovým organizacím účast v některých pořadech [online]. Strategie, 2015 [cit. 2016-19-02] Dostupné z: http://strategie.e15.
cz/zpravy/ct-nabidne-neziskovym-organizacim-ucast-v-nekterych-poradech-1185577
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formou mohou zviditelnit před širokým publikem. Došlo tedy pravděpodobně i k úpravě
soutěžních otázek, a tudíž by jejich záznam analýzu neobjektivně ovlivnil.
Samotný sběr dat se ukázal jako mírně problematický. Má původní představa byla
vypsat všechny otázky na základě projekce pořadů přes webový archiv České televize
(iVysílání). Před koncem roku 2015 bylo ale Českou televizí rozhodnuto, že neprodlouží
licenci k pořadu a vysílání k prosinci ukončí. Tím skončila i možnost pustit záznam
pořadů přes webový portál. Naštěstí mi vyšli vstříc zaměstnanci Správy programových
fondů České televize, všechny díly zdigitalizovali a připravili je k přehrání v mediální
badatelně budovy ČT. Zápis dat tedy probíhal z tohoto archivu pořadu.

2.4 Záznam dat
Z prvního kola soutěže bylo zaznamenáno 60 vědomostních otázek. V tomto kole jsou
otázky definované včetně tematických kategorií, záznam těchto kategorií by ale byl
pro studii zavádějící, jelikož by mohl ovlivnit můj systém členění otázek. Proto jsem
jej záměrně ignoroval. V této části soutěže (a občas i ve druhém kole) jsou otázky
pokládány včetně upřesňujících podotázek, z kterých soutěžící konkrétně vybírají
a na které potom i odpovídají. Tyto podotázky slouží k bližšímu vymezení mnohdy
široce položené otázky či k jakési nápovědě pro soutěžící v případě složitějších
témat. Jelikož ale plně spadají do nadřazené kategorie, jejich záznam by pro analýzu
neměl žádné opodstatnění. Pro lepší představu uvádím kompletní přepis jednoho kola
z náhodně vybraného dílu (Tabulka 2).
Tabulka 2: Příklad otázky a podotázek 13. dílu pořadu Míň je víc (vysílaný 21. 1. 2015):
Hlavní otázka

Hity hudebních skupin

Zdroj: archiv pořadů ČT

Upřesňující podotázky
I Can‘t Get No (Satisfaction)
Šrouby a matice
Smoke on the Water
Enjoy the Silence
Smells Like Teen Spirit
De Do Do Do, De Da Da Da
I‘m too sexy
Ragio Ga Ga
Another Brick In The Wall
Medvídek
Stairway to Heaven
Želva

Hledané odpovědi
The Rolling Stones
Mandrage
Deep Purple
Depeche Mode
Nirvana
The Police
Right Said Fred
Queen
Pink Floyd
Lucie
Led Zeppelin
Olympic
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Do druhého kola postupují dvě soutěžní dvojice, přičemž vyhrává ta, která jako první
dosáhne dvou vítězných bodů. Z tohoto důvodu mohou být v závislosti na bodovém stavu
položeny 2 až 3 vědomostní otázky. Z celkového počtu 60 vybraných dílů jsem z tohoto
kola zaznamenal 149 otázek.
Ve finálové části již nejsou pokládány žádné podotázky. Dvojice, které se podařilo
postoupit do finále, musí svůj tip vybrat a vyslovit sama. Tato část přidala dalších
60 otázek a navýšila konečný počet záznamů na 269.
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3. Analytická část
Již při zapisování otázek, přesněji řečeno témat otázek, jelikož pravděpodobně z důvodu
přehlednosti pořad celé otázky nezobrazuje a je na moderátorovi, aby blíže otázku uvedl
a popsal, bylo patrné, že systém tematického členění, jak byl popsán v kapitole 2.1, by
pro účely práce nebyl ideální. Zatímco některé tematické okruhy by byly prázdné (např.
matematika), jiné by v závislosti na množství otázek, které by pod ně spadaly, vyžadovaly
mnohem důkladnější členění (např. okruh „Člověk a společnost“). Z teoretické definice
se mi ale líbila myšlenka o člověku – pozorovateli, který se snaží porozumět okolnímu
prostředí, ve kterém žije. Tohoto člověka toužícího po vzdělání jsem tedy převzal
a obklopil jej 8 tematickými okruhy, které byly vytvořeny účelově pro rovnoměrné
roztřídění otázek, které byly z pořadu zaznamenány. Vznikl tím tento systém členění:
1)
		
2)
		
3)
		
4)
		
5)
		
6)
		
7)
		

Člověk a jazyk
–

Český jazyk; Cizí jazyk; Literatura

Člověk a umění
– Hudba; Malířství; Sochařství; Architektura
Člověk a dramatická tvorba
– Filmy; Divadelní hry; Herci; Postavy; Ocenění
Člověk a společnost
– Společenské vědy; Osobnosti; Historie
Člověk a příroda
– Fyzika; Biologie; Chemie; Geologie
Člověk a svět
– Státy; Města; Ostrovy; Hory, vodstvo, sopky; Významná místa
Člověk a sport
– Sportovní osobnosti; Fotbal; Hokej; Tenis; Atletika; Ostatní sporty;
Olympijské hry; Společenské hry

8)
		

Člověk a poznání
– Matematika; Lékařství; Astronomie; Náboženství; Gastronomie; Doprava;
Ostatní
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První kategorie „Člověk a jazyk“ vychází z RVP. Druhá kategorie „Člověk a umění“
je věnována lidské tvůrčí činnosti. Přestože by v této kategorii mělo být obsaženo
i dramatické umění, z početních důvodu bylo vyčleněno a osamostatněno jako třetí hlavní
kategorie. A tak se pod názvem „Člověk a dramatická tvorba“ skrývají otázky z filmové
a divadelní produkce, které v absolutním počtu přesáhly 13 % všech otázek soutěže.
Společně s první jazykovou kategorií (14 %), geografií (13 %) a sportem (15 %) tak
tvoří základní tematický pilíř pořadu Míň je víc. Čtvrtá kategorie „Člověk a společnost“
a pátá „Člověk a příroda“ byly v podstatě opět převzaty z RVP. V šesté kategorii „Člověk
a svět“ se nacházejí otázky z geografie. Jak již bylo napsáno výše, tato část společně se
sedmou „Člověk a sport“ patří v pořadu k nejoblíbenějším, a proto byly obě vedeny jako
samostatné. Konečně poslední „Člověk a poznání“ je jakousi průřezovou kategorií dříve
nezařazených či méně početných oborů.

3.1 Člověk a jazyk
Graf 1: Zastoupení jednotlivých tematických okruhů kategorie Člověk a jazyk
Cizí jazyk
Český jazyk
Literatura

Znalost rodného jazyka bezesporu patří do základní koncepce všeobecného vzdělání,
když je zároveň nutným předpokladem procesu primární socializace jedince a poté dále
intenzivně rozvíjena od prvních ročníků základních škol. Divadelní
K této koncepci
stejně tak
hry
patří i výuka cizích jazyků, která v současné době probíhá povinně již od třetích tříd
Ocenění

základních škol. Do této sekce jsem ještě zařadil i otázky z literatury. I když se jako
Postavy
možné jevilo začlenění pod uměleckou tvorbu, přiklonil jsem
se ke školnímu systému

členění a literatuře ponechal jazyk jako dominantu.

Herci
Filmy
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Tato kategorie tvořila celkem s 37 otázkami necelých 14 % všech zapsaných otázek,
přičemž byla vcelku rovnoměrně rozdělena mezi otázky týkající se českého jazyka (12),
cizího jazyka (10) a literatury (15). Nejčastější otázky z českého jazyka byly z oblasti
lexikologie, se zaměřením na znalost různých rčení, přísloví či veršů, a morfologického
charakteru, kdy se hledaly výrazy obsahující určitý výraz. Zbylé otázky byly gramatického
či teoretického charakteru.
Do kategorie cizích jazyků jsem převážně umisťoval otázky hledající české ekvivalenty
pro různá cizí slova. Ke všeobecnému vzdělání tak podle autorů patří znalost latinských
výrazů a znalost slovenského, anglického a německého jazyka.
Nejpočetnější kategorií jazykové sekce byla literatura, v níž převažovaly otázky hledající
knižní autory, ať už na základě jejich tvorby či na základě ocenění (např. Nobelova cena).
Dále následovaly dotazy na literární postavy a vybraná knižní díla, v nichž převažovala
anglicky psaná literatura. Některé otázky směřovaly i na oblast antické mytologie.
Analýza nemohla odpovědět, zdali se celá kategorie věnuje spíše národní (české) či
světové tvorbě, jelikož autoři pořadu takovéto členění nepoužívají a českou a světovou
literaturu většinou neoddělují.

Tematické okruhy této kategorie:
•

Český jazyk
Lidová rčení; Slova obsahující výraz „LEN“; Správná znění českých přirovnání; Výrazy obsahující
“ROK”; České výrazy pro literární termíny; Výrazy, které začínají na “PEL”; Slova začínající slabikou
„pro“; Známá česká přísloví; Verše československé hymny; Odborné výrazy a jejich opaky; Skloňování
podstatných jmen v 7. pádu množného čísla; Názvy interpunkčních znamének

•

Cizí jazyk
Latinská úsloví v češtině; Německé názvy českých měst; Slovenské a české výrazy pro povolání;
Slovenské výrazy z oblasti módy; Sportovní výrazy v angličtině a češtině; České názvy obilnin;
Latinské názvy měst; České znění cizojazyčných hesel; Germánské jazyky (bez dialektů, vymřelých
nebo liturgických jazyků); Angličtina jako úřední jazyk (kromě Velké Británie, USA, Austrálie
a Nového Zélandu)

•

Literatura
Mytologické a literární milenecké dvojice; Spisovatelé ocenění Nobelovou cenou; Bohové Římanů
– Starořečtí bohové; Autoři literárních děl; Autoři dětských knih; Jména literárních autorů Národního
obrození; Reálné postavy anglických panovníků v Shakespearových hrách; Dramata Karla Čapka;
Kytice Karla Jaromíra Erbena; Postavy z Kiplingovy Knihy džunglí; Názvy vybraných povídek
z knihy Karla Čapka „Povídky z druhé kapsy“; Představitelé literatury vrcholného středověku u nás;
Postavy z knížky Alenka v říši divů; Romány Umberta Eca přeložené do češtiny; Nositelky Nobelovy
ceny za literaturu do roku 2014
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3.2 Člověk a umění
Graf 2: Zastoupení jednotlivých tematických okruhů kategorie Člověk a umění
Cizí jazyk

Malířství

Český jazyk

Sochařství

Literatura

Architektura
Hudba

Po vyčlenění filmové a divadelní tvorby si v oblasti kultury autoři pořadu jednoznačně
oblíbili otázky z hudební scény, která tvořila více než 81 % procent této kategorie.
Divadelní hry
Ocenění

O zbylých necelých 19 procent se skromně podělilo malířství,
sochařství a architektura.
Osobnosti
Pro zajímavost jen uvedu, že kdyby v této kategorii dramatické umění zůstalo, představa
Společenské vědy

tvůrců pořadu o rozložení umělecké tvorby by znamenala 57 % pro divadlo, herectví

Postavy

Historie
a film, 35 % pro hudbu, 3 % by shodně zaznamenalo sochařství
a architektura a zbylé 2 %

Herci

by připadla malířství.

Filmy

V hudební tvorbě se poměrně často objevují otázky týkající se různých českých hudebních
ocenění (Slavík, Anděl). Z šesti záznamy tak tvoří 27 % všech otázek této kategorie. Pro
autory otázek je zřejmě znalost těchto ocenění důležitou složkou současného vzdělání
v daném oboru, případně je pro ně důležitý styl hudby, která je v těchto soutěžích
dominantní. Tento poznatek se odráží v celé hudební kategorii, a tak je zcela jednoznačně
upřednostňována moderní hudba, konkrétně komerční mainstream,12 nad hudbou
klasickou. Té náleží v celkovém součtu pouhé 4 otázky. Hudební kategorie tak svým

Geologie
Fyzika

složením neodráží výuku hudební výchovy na základních Ostrovy
a středních školách, která
vychází z již zmiňovaných RVP (2016, resp. 2007). V moderní hudbě se otázky zaměřují
Významná místa

kromě již zmíněných ocenění na hudební alba a skupiny, na přiřazování autorů k písním
Hory, vodstvo, sopky

Biologie

a naopak či na doplňování hudebních textů. Současně ještě dodám, že ani jedna otázka

Chemie

Města
nebyla položena z hudební teorie a ani v tomto případě tak neodpovídá
koncepci hudební

výchovy ze školních lavic.
12

Státy

Z anglického mainstream (hlavní proud). Proces, kdy intenzivní příjem relativně homogenizovaných a stereotypizovaných sdělení a obrazů z médií
vede k názorovému a hodnotovému zestejňování příjemců z rozdílných sociálních a kulturních prostředí. (Reifová a kol., 2004)
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Z důvodu nedostatku záznamů nemohu blíže analyzovat sekci malířství, sochařství
ani architekturu. Tato témata zřejmě nebyla v době přípravy pořadu pro autory natolik
atraktivní jako film či hudba, protože do pořadu byla zařazovaná spíše okrajově.

Tematické okruhy této kategorie:
•

Hudba
Hity hudebních skupin; Země původu hudebních skupin; Hudební hity a jejich interpreti, hudební
skupiny; Jména světových skladatelů; České písně a jejich slavní zpěváci; Texty písniček Waldemara
Matušky; Stříbrní slavíci v kategorii Zpěvák; Zlatý slavík v kategorii skupin od roku 1997; Členové
skupiny The Beatles (celá jména); „Má vlast“ Bedřicha Smetany; Řadová studiová alba skupiny Kabát;
Cena Anděl v kategorii Skupina roku; Kategorie Objev roku v anketě Český slavík (2001–2014); Alba
Beatles v TOP 500 časopisu Rolling Stones; Verše písně Jarka Nohavici Tři čuníci (verše prvních dvou
slok); Slavná hudební alba; Jména českých skladatelů; Opery Antonína Dvořáka; 13 oper skladatele
Giacoma Pucciniho; Řadová alba punkové skupiny The Clash; Skokan roku v anketě Český slavík
1998–2013; Skladby z alb „The Dark Side of the Moon“ a „Wish you were here“ od skupiny Pink
Floyd

•

Malířství
Malíři, kteří se podíleli na výzdobě Národního divadla

•

Sochařství
Sochy na staroměstském orloji (kromě apoštolů dalších 9 dřevěných); Osobnosti na pražských
jezdeckých sochách

•

Architektura
Světové mrakodrapy; Pražské stavby
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3.3 Člověk a dramatická tvorba
Graf 3: Zastoupení jednotlivých tematických okruhů kategorie Člověk a dramatická tvorba
Divadelní hry
Ocenění
Postavy
Herci
Filmy

Dramatická tvorba, v této kategorii zúžena na divadelní, televizní a filmovou
produkci, je oblíbenou náplní většiny vědomostních soutěží dnešní i nedávno minulé
doby. Vzpomeňme třeba na úspěšný Videostop.13 Tento fenomén pravděpodobně
Geologie soutěž, která bude
vychází z myšlenky, že divácky úspěšnější bude ta vědomostní

čerpat otázky z oborů určených k pobavení, odreagováníFyzika
se od běžných starostí či
k vyplnění volného času.

Biologie

Z důvodu vyššího množství otázek jsem tuto kategorii rozdělil do podsekcí Filmy
Chemie

(36 %), Divadelní hry (8 %), Herci (25 %), Postavy (20 %) a Ocenění (11 %), přestože si
uvědomuji, že je mnohdy obtížné témata od sebe oddělovat. Například herecké postavy
byly mnohdy spjaty s jejich představiteli či s filmy, ve kterých vystupovaly, takže by
mohly být i v jiných kategoriích. Proto jsem se snažil v každé takové otázce vyhledat
hlavní podstatu, na jejímž základě jsem pak otázku přeřadil.
Již z prvního pohledu je patrné, že filmová tvorba jednoznačně převládá nad tvorbou
divadelní. Ignorujme kategorii herců, kteří by pravděpodobně náleželi do obou kategorií,
a klidně vynechme i kategorii Ocenění. Zbylé kategorie znamenají 28 otázek (90 %)
Olympijské hry

z filmové tematiky versus 3 otázky (10 %) z divadelní (ještě dodám, že 1 otázka zůstala
Sportovní osobnosti

nezařaditelná). Není pochyb o tom, že tvůrcům pořadu Míň je víc je filmová produkce
bližší než divadelní.

Společenské hry

Tenis že 8 otázek (62 %) je
Pokud se zaměříme na sekci „Filmy“, můžeme ještě vyčíst,

věnováno domácí tvorbě, ostatních 5 (38 %) pak tvorbě světové.
Atletika Tematicky se otázky
13

Populární filmová soutěž, ve které tři soutěžící a tři hosté z řad herců, režisérů a známých osobností soutěžili nad ukázkami a tématy z československé
kinematografie. Více na: http://www.csfd.cz/film/250546-videostop/prehled/
Ostatní sporty

Hokej
Fotbal
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zcela jednoznačně zaměřují (podobně jako v hudební sekci) opět na zábavní mainstream,
z české, resp. hollywoodské produkce. Divadelní hry nám z důvodu nízkého počtu otázek
prostor pro hlubší analýzu neposkytují. Herecká kategorie se (podobně jako tomu bylo
u literatury v sekci 4.1) bohužel na domácí a světovou rozdělit nedá, ale ve větším případě
byly otázky spojeny s herci seriálovými než s herci filmovými. V kategorii postav zaujala
jedna otázka věnující se postavám z kresleného seriálu. Různá filmová a herecká ocenění
tvoří s 11 % otázek nezanedbatelnou součást celé dramatické tvorby, i když v tomto
případě není poměr tak výrazný jako tomu bylo u hudební kategorie.

Tematické okruhy této kategorie:
•

Filmy
Filmy, ve kterých hrál Zdeněk Svěrák; Pierce Brosnan a Daniel Craig jako James Bond ve filmech;
Filmy o Indiana Jonesovi; Celovečerní filmy Zdeňka Trošky kromě pohádek; Filmy režiséra Petera
Jacksona podle knih J. R. R. Tolkiena; Pohádka S čerty nejsou žerty; Filmy Anny Geislerové; Názvy
filmů „o básnících“; Filmy Jaroslava Papouška z 60. až 80. let; Celovečerní filmy režisérky Věry
Chytilové; Celovečerní filmy režiséra Alfréda Hitchcocka po roce 1945; Celovečerní hrané filmy
režiséra Ridleyho Scotta do konce roku 2014; Zfilmované knihy Michala Viewegha

•

Divadelní hry
Hry divadla Járy Cimrmana; Divadelní hry Aloise Jiráska; Názvy divadelních her Antona Pavloviče
Čechova včetně jednoaktovek

•

Herci
Křestní jména herců a hereček; Představitelé filmových a seriálových doktorů; Herci filmu „Marečku,
podejte mi pero“; Herci a herečky v hlavních rolích seriálu Čtvrtá hvězda (a objevili se min. v 6 dílech);
Herci a herečky v seriálu Taková normální rodinka; Sedm statečných – sedm hereckých hvězd; Herci
v seriálu Byli jednou dva písaři (min. ve 3 epizodách); Herci seriálu „Bylo nás pět“; Herci z pohádky
„Šíleně smutná princezna“

•

Postavy
Postavy a herci z filmové komedie „Slunce, seno, jahody“; Hlavní postavy seriálu Přátelé; Komiksové
želvy ninja; Filmové role Jana Hrušínského; Postavy a jejich herecké představitelky z filmu „Charlieho
andílci“; Filmové postavy a jejich představitelé; Postavy a jejich filmové série

•

Ocenění
Nejlepší večerníčky podle divácké ankety ČT; Kategorie ankety TýTý; Oscar za nejlepší mužský
herecký výkon 1980–2013; Mužští držitelé ceny Františka Filipovského Celoživotní mistrovství
1995–2014
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3.4 Člověk a společnost
Graf 4: Zastoupení jednotlivých tematických okruhů kategorie Člověk a společnost
Divadelní hry

Osobnosti

Ocenění

Společenské vědy

Postavy

Historie

Herci
Filmy

Thomas Jefferson kdysi řekl: „Historie tím, že lidi zpravuje o minulosti, umožňuje jim
soudit přítomnost.“ (IN: Rameš, 2005, s.7) Jinými slovy snad mohu napsat, že k orientaci
a správnému porozumění přítomnosti je zapotřebí mít alespoň základní znalosti minulosti.
Geologie

Ostrovy
Je zcela správné, že dějepis neboli nauka o historii, patří
do učebních osnov všech

Fyzika

základních a středních škol a stejnou logikou tvoří znalosti zVýznamná
lidské historie
místa neoddělitelnou

Biologie
Chemie

součást všeobecného vzdělání. Tohoto faktu si byli vědomi i tvůrci pořadu a otázkám
Hory, vodstvo, sopky

z lidských dějin věnovali v kategorii „Člověk a společnost“ největší prostor (60 %).
Města

Pokud se podíváme blíže na témata, která byla z historie vybírána, zjistíme, že větší
Státy

důraz je kladen na otázky ze světových dějin, konkrétně se jedná o 16 otázek (76 %).
Z národních dějin bylo položeno jen otázek 5 (24 %). Jedna otázka pak do poměru
nebyla zařazena, jelikož obsahovala smíšené odpovědi. Soutěžní pořad nejčastěji hledal
historické osobnosti – od císařů Říše římské, panovníků slavných královských rodů
a jejich potomků, přes slavné vojevůdce a členy různých seskupení až k prezidentům
či jiným vysokým vládním činitelům. Další roviny tvořily otázky z temného období
2. světové války, otázky hledající data historických událostí a v neposlední řadě pak
Olympijské hry

otázky z historie bývalých republik a států, konkrétněji Svazu
sovětských socialistických
Doprava

republik
Sportovní osobnosti
Společenské hry
Tenis
Atletika
Ostatní sporty
Hokej
Fotbal

či Rakouska-Uherska. Přestože by tyto otázky možná mohly být zařazeny i pod
Náboženství

kapitolu „Člověk a svět“, dal jsem přednost pohledu historickému nad geografickým,
protože se jedná o již neexistující uspořádání.

Ostatní

S 9 otázkami (24 %) druhou nejpočetnější podkategorií tétoAstronomie
sekce byla témata týkající se
společenských věd. Poměrem 2:1 převažovala politická témata
nad otázkami z ekonomie.
Gastronomie
Lékařství
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Jako třetí samostatnou podkategorii sekce „Člověk a společnost“ jsem zvolil „Osobnosti“,
které s 6 otázkami tvořily zbylých 16 % témat. Před zápisem jsem se trochu obával,
aby současný trend bulvarizace médií nepronikl i do této soutěže a tvůrci nás nechtěli
přesvědčit (obdobně jako v jiných soutěžních pořadech), že i otázky týkající se osobních
životů tzv. „celebrit“ patří k současnému všeobecnému povědomí. Tato obava se ale
nepotvrdila. Kategorie nebyla procentuálně nějak výrazně zastoupená a otázky směřovaly
vesměs na světově známé osobnosti v úrovni obecně známých faktů.

Tematické okruhy této kategorie:
•

Historie
Data historických událostí; Čeští králové z rodu Lucemburků; Názvy bývalých sovětských
republik; Čeští králové z rodu Přemyslovců; Císařové Říše římské; Mluvčí Charty 77; Prezidenti
Slovenské republiky v letech 1993–2014; Podpisy na Mnichovské dohodě; Nástupnické státy SSSR;
Konzervativní premiéři Velké Británie od konce 2. světové války do konce roku 2014; Panovníci
habsburské dynastie v letech 1526–1780; Významní světoví vojevůdci; Američtí republikánští
prezidenti 20. století; Primátoři města Prahy (od roku 1922–2014); Zakládající členové Umělecké
besedy; Nacisté odsouzení k trestu smrti v Norimberském procesu; Císařové Římské říše v prvních
dvou stoletích nl.; Názvy osad, které stály za americkým prohlášením nezávislosti; Italští prezidenti
od roku 1946 do současnosti; Potomci Marie Terezie a Františka Lotrinského; Sourozenci císaře
Napoleona I.; Správní celky rakouské předlitavské části Rakouska-Uherska

•

Společenské vědy
Prvky Ústavy České republiky; Jednací jazyky Rady bezpečnosti OSN; Předsedové Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR; Ministři vnitra ČR; Hlavy států a jejich země; Nejvyspělejší státy světa
G8; Státy EU, které nejsou členy Eurozóny; Členské státy OECD (Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj); Organizace, které v letech 1901–2014 obdržely Nobelovu cenu míru

•

Osobnosti
Slavné osobnosti s příjmením na „M“; Držitelé Nobelovy ceny (země odkud pochází); Místa, kde se
narodili...; Slavné české i světové osobnosti; Jména synů a dcer TGM; Manželé herečky Elizabeth Taylor
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3.5 Člověk a příroda
Graf 5: Zastoupení jednotlivých tematických okruhů kategorie Člověk a příroda
Geologie
Fyzika
Biologie
Chemie

Kategorie přírodních věd byla tvořena těmito částmi – chemie (40 %), biologie (27 %),
fyzika (18 %) a geologie (15 %). Je zajímavé, že z těchto věd zde převládá zrovna chemie.
Chemie je sice vyučována kromě základních škol a chemicky zaměřených středních
hry2016), nicméně
škol i v rámci všeobecného vzdělávání na gymnáziích (RVPOlympijské
2003, resp.

v běžném životě člověk její znalosti, kromě těch vyloženě základních,
příliš neupotřebí.
Sportovní osobnosti
Zároveň je nutné dodat, že autoři soutěže si asi byli vědomi
toho, že
Společenské
hryhlubší znalosti
oboru by mohly být pro účastníky soutěže problematické, a zaměřili většinu otázek
Tenis

na elementární fakta, konkrétně na chemické prvky. Ty tvořily s 8 otázkami celých 61 %
Atletika

témat oboru. Dále museli soutěžící vzpomínat na různé chemické vzorce, složení či různé
Ostatní sportychemii.
výrazy z oboru, přičemž většina otázek byla zaměřena na anorganickou
Hokej
Z přírodopisných témat byly nejčastěji vybírány otázky ze
zoologie (78 %), přičemž

největší pozornost byla věnována chráněným živočichům.Fotbal
Minoritně se objevovaly
otázky z botaniky. Ke všeobecnému vzdělání z oboru biologie dle tohoto pořadu patří
i znalosti rodových druhů, ať už ze světa zvířat nebo rostlin.
Téměř stejně často byly pokládány otázky z fyziky a geologie. U fyziky, obdobně
jako předtím u chemie, byli soutěžící nejčastěji zpovídáni ze znalostí jednotek
fyzikálních veličin (dle soustavy SI), tvořící 67 % všech dotazů. Otázky z geologie
tvořily dotazy na drahé kameny, alkalické kovy a tvrdost nerostů. Jedna z otázek
směřovala i do období prvohor.

Cizí jazyk

Malířství
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Český jazyk
Literatura

Tematické okruhy této kategorie:

Chemie
Hudba
Chemické prvky na písmeno D; Přípona anorganických sloučenin dle oxidačního čísla; České názvy
chemických prvků na C; Plyny ve vzduchu při pokojové teplotě; Chemické prvky končící na „-ík“;
Chemické prvky z periodické tabulky na písmeno B; Prvky s nejnižším protonovým číslem; Chemické
složení slunce; Chemické prvky začínajícím písmenem H; Chemické prvky začínající písmenem
P; Výrazy z chemie začínající písmenem K; České názvy chemických prvků s jiným počátečním
písmenem než v latině / řečtině; Chemické vzorce známých sloučenin

•

Biologie
Skrytá jména chráněných živočichů; Čtyři žaludky přežvýkavců; Ořechy a oříšky (doplnit rostliny, ze
které pocházejí); Chráněné živočišné druhy ČR (šelmy); Čeští zákonem chránění savci kromě netopýrů;
Rodová jména chráněných rostlin; Druhy krtků (kromě obecného);
Druhy tučňáků; Zákonem chránění
Osobnosti
obojživelníci a plazi, včetně želv
Společenské vědy
Fyzika
Historie a odvozených jednotek SI
Křestní jména nositelů Nobelovy ceny za fyziku; Jména základních
začínajících na „K“ a „C“; Sedm základních barev duhy; Předpony soustavy SI 10-1 až 10-24; Vyjmenujte
odvozené jednotky soustavy SI; Předpony soustavy SI 101 až 1024

•

Postavy
Herci
Filmy

Architektura

•

Divadelní hry
Ocenění

Sochařství

•

Geologie
Barvy drahých kamenů; Mohsova stupnice tvrdosti nerostů; Periody prvohor; Typické zabarvení
přírodních drahokamů a polodrahokamů; Kovy alkalických zemin

3.6 Člověk a svět
Graf 6: Zastoupení jednotlivých tematických okruhů kategorie Člověk a svět
Geologie

Ostrovy

Fyzika

Významná místa

Biologie

Hory, vodstvo, sopky

Chemie

Města
Státy

Jak jsem již v úvodu analytické části uvedl, znalosti z geografie jsou jednou z nejčastěji
pokládaných dotazů pořadu Míň je víc. Není se až tolik čemu divit, poznávání jiných
krajin a kultur bylo pro člověka atraktivní již od nepaměti. Nyní navíc žijeme v době, kdy
Olympijské hry

díky dopravním prostředkům, relativní bezpečnosti, svobodě a samozřejmě i dostupnosti

Sportovní osobnosti
Společenské hry
Tenis

Doprava

Náboženství
Ostatní
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může poznávat krásy světa snad opravdu každý. O atraktivnosti cestování svědčí i mnoho
cestopisů, které se z původně knižního formátu přesunuly na televizní obrazovky
a v podobě různých blogů, informačních portálů a sociálních sítí i do světa nových médií.
Geografii jsem i přes její obsáhlost rozdělil do pěti poměrně obecných podkategorií,
protože se ukázalo, že otázky zaznívající v pořadu jsou víceméně podobného charakteru.
Nejčastěji se pořad ptá na státní celky a jejich území (45 %), na města a městské části
(22 %), krajinu v podobě kategorie „Hory, vodstvo, sopky“ (19 %), významná místa (11 %)
a okrajově i na ostrovy či poloostrovy (3 %). Ještě než přistoupím blíže k jednotlivým
podkategoriím, upřesním, že z celkových 36 otázek z geografie jich bylo 11 (31 %)
z domácího území České republiky.
16 otázek v podkategorii státních celků je rozloženo mezi jednotlivé kontinenty nejčastěji
do Evropy (50 %), Asie (36), Ameriky (7 %) a Afriky (7 %), Austrálie nebyla v měřeném
vzorku zastoupena. Zkoumaný vzorek neumožňoval zcela jednoznačně potvrdit, zda jsou
některé státy upřednostněny nad jinými a v pomyslné mapě kontinentů tím vytváří slepá
místa. Na základě otázek z oblasti Asie (případně Eurasie) se ale lze domnívat že ano,
když 4 otázky patří na Střední východ a žádná např. na Rusko nebo Čínu.
Otázky podkategorie „Města“ byly nejčastěji směřovány na výběr měst s největším
počtem obyvatel či na hledání měst hlavních. Podkategorii „Hory, vodstvo, sopky“
tvoří dotazy na řeky, vodopády, jezera i rybníky, nejvyšší vrcholy hor, resp. na názvy
činných sopek. Podkategorie „Významná místa“ se hlavně věnuje památkám ze seznamu
kulturního dědictví Unesco.

Tematické okruhy této kategorie:
•

Státy
Evropské země a jejich památky Unesco; Spolkové země Rakouska; Sousední státy Laosu; Africké
Mali a jeho sousedé; Sousední státy Afghánistánu; Země padesáté rovnoběžky; Suchozemská hranice
státu Írán; Sousední státy Saudské Arábie; České názvy států začínající na písmeno M; Kantony
a polokantony Švýcarska; Jména členských emirátů Spojených arabských emirátů; Členské státy
USA, v nichž je hlavním městem jiné město než to, které má největší počet obyvatel; Státem uznané
jazyky Španělska; Členské státy Schengenského prostoru v roce 2014; Česká zeměpisná nej; Okresy
středočeského kraje

•

Města
Nejlidnatější města Česka (TOP 12); Šest nejlidnatějších měst Itálie; 4 nejlidnatější města SRN;
Samosprávné části města New York; Česká města na „Z“; Města ČR s více než 5000 obyvateli
od písmene „A“ do „Č“; 10 nejlidnatějších měst ČR; Hlavní města států začínající na B
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•

Hory, vodstvo, sopky
Vodopády a světadíly; Řeky a jejich prameniště; Deset největších
rybníků v ČR; Nejvyšší hory
Geologie
sousedních států ČR; Ledovcová jezera na české straně Šumavy; Pět nejvyšších vrcholů v pohoří
Krkonoš; Názvy činných sopek v Evropě
Fyzika

•

Biologie
Významná místa
Státy, v nichž se nenachází památky UNESCO; Řecké památky zapsané na seznamu kulturního dědictví
Chemie
UNESCO; Města a země s památkami UNESCO; Chráněné krajinné
oblasti ČR (10 největších dle
rozlohy)

•

Ostrovy
Největší chorvatské ostrovy v Jaderském moři (10 největších podle rozlohy)

3.7 Člověk a sport
Graf 7: Zastoupení jednotlivých tematických okruhů kategorie Člověk a sport
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„Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport. Znamená obveselení,
rozptýlení, vlastně útěk od práce, od povinnosti k zábavě.“14 Myslím, že tato definice přesně
vystihuje, proč je sport ve společnosti tolik oblíben jak v aktivní, tak pasivní verzi, a proč
i v naší soutěži představuje co do počtu dotazů největší kategorii. V procesu vzdělávání má
tělesná výchova svůj pevný a opodstatněný účel, kdy od dětství vede ke zvyšování fyzické
kondice a osvojení si cvičebních technik a pravidel různých společenských sportovních
her.15 Můžeme ale napsat to samé o pasivním provozování sportu, tedy sledování
sportovních aktivit nebo dokonce jen sledování konečných výsledků a přechovávání
těchto znalostí v paměti, jak je tomu vyžadováno ve vědomostních soutěžích? V takovém
14
15

Sport. [online] Wikipedie, poslední aktualizace 27. 4. 2016. [cit. 27. 4. 2016]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
Tělesná výchova. [online] Wikipedie, poslední aktualizace 27. 4. 2016. [cit. 27. 4. 2016]. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/Tělesná_výchova

28
případě má sport asi blíže ke statistice. Ale možná právě proto je tvůrci vědomostních
soutěží tolik oblíben, jelikož jim tím poskytuje nepřebernou zásobu informací o zábavné,
uvolňující činnosti, takže o něčem, co bude potenciálně široce vyhledávané a tím i známé.
Pokud se podíváme na rozložení otázek, největší zastoupení mají otázky z fotbalu
a hokeje (každý 18 %). Je to vcelku logické, tyto sporty se v naší zemi těší největší
popularitě, jsou provozovány na všech výkonových úrovních a díky úspěchům
národních týmů na mezinárodním poli patří i k těm divácky nejatraktivnějším. Na třetím
místě se umístily otázky z atletiky (15 %), která je oblíbená hlavně díky televizním
přenosům z letních olympijských her nebo z různých atletických mistrovství. Dalším
v pořadí oblíbenosti byl s 10 % otázek tenis, opět pravděpodobně z důvodu, že čeští
tenisté a tenistky patří dlouhodobě ke světové špičce. O 17 % otázek se dělily ostatní
sporty, zde se objevovaly otázky z dostihů, lyžování, basketbalu, gymnastiky a dalších
(menšinových) sportovních aktivit.
V kategorii „Člověk a sport“ zaznívala i témata, která nebyla spojována s konkrétní
aktivitou. Proto bylo zapotřebí vytvořit ještě další 3 podkategorie, které se shodnou třetinou
dělily o zbylých 22 % otázek. V první podkategorii byly otázky, v kterých se autoři ptali
na podrobnější informace o známých sportovcích, např. na jejich národnost, ocenění nebo
sportovní disciplínu, ve které se proslavili. Jako druhou samostatnou podkategorii jsem
vytvořil skupinu otázek směřovaných k olympijským hrám, kde zároveň nebylo možné
rozlišit konkrétněji, o jaký sport se jedná. Do třetí podkategorie spadaly společenské tance
a otázky týkající se šachových partií.

Tematické okruhy této kategorie:
•

Fotbal
Země ve čtvrtfinále MS ve fotbale 2014; Země, které zvítězily na MS ve fotbale do roku 2014; Země
hostící MS ve fotbale; Fotbalisté ocenění Zlatým míčem (ti, co ho získali více než jednou); Sestava
československého mužstva na MS ve fotbale 1962; Držitelé Zlatého míče 1985–2009; Vícenásobní
vítězové německé fotbalové ligy

•

Hokej
Zlaté medaile na MS v hokeji (1920–2014); Vítězové ankety Zlatá hokejka; Týmy západní konference
NHL; Mužstva východní konference hokejové NHL (názvy měst); Kluby české hokejové extraligy
2014/2015; Čeští hokejisté v NHL v sezóně 2013/2014; Naši hokejoví brankáři draftovaní do NHL
v letech 1980–2014

Osobnosti

Divadelní hry
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Ocenění
Postavy

•

Atletika
Historie
Disciplíny mužského atletického desetiboje; Olympijští vítězové 100 m mužů 1896–2012; MS
v atletice v Moskvě 2013 (země s více než 1 zlatou medailí); Města mistrovství světa v atletice v letech
1983–2013; Jména držitelů světových atletických outdoorových rekordů; Českoslovenští a čeští atleti
držitelé medailí z LOH od roku 1896

•

Tenis
Čtyři města tenisového Grand slamu; Tenisový turnaj mistryň 2014; Olympijští vítězové tenisové
dvouhry mužů od roku 1988; Vyjmenujte tenistky, které zvítězily ve finále ženské dvouhry US Open
1975–2014

•

Ostatní sporty
Čeští a českoslovenští vzpěrači s olympijskou medailí; Vítězní koně Velké pardubické; Roky vítězství
Josefa Váni na koních Železníkovi a Tiumenovi; Disciplíny soutěže žen ve sportovní gymnastice;
Medailově oceněné země na LOH basketbal mužů 1945–2012; Olympijští vítězové v alpském lyžování
Ostrovy
– obří slalom mužů v období 1952 až 2014; Vítězové ZOH Sjezd muži 1948–2014

Herci
Filmy

Geologie
Fyzika

•

Biologie
Chemie

Společenské vědy

Významná místa
Sportovní osobnosti
Vítězové ankety Sportovec roku; Sportovci a jejich disciplína; Národnosti
sportovců
Hory, vodstvo,
sopky

•

Olympijské hry
Města
Státy se sedmi a více zlatými medailemi z LOH v Londýně 2012; Země medailistů ze zimních OH;
LOH Londýn 2012 čeští medailisté
Státy

•

Společenské hry
Údaje a pojmy hry v šachy; Soutěžní latinsko-americké tance; Mistři světa v šachu (do roku 1993)

3.8 Člověk a poznání
Graf 8: Zastoupení jednotlivých tematických okruhů kategorie Člověk a poznání
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Pokud chápeme poznání jako proces nabývání znalostí,16 je tato osmá kategorie vlastně
nadřazena všem ostatním. Přesto to nebyl záměr pro její vytvoření. Tato kategorie
16

Vycházím z definice poznání jako výsledku procesů, jimiž člověk poznává sebe sama a okolní svět. (Průcha, Walterová, Mareš, 2003)
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má od počátku sloužit pro soubory otázek, které se tematicky nehodily do žádného
z předchozích celků. Zároveň obsahuje takové vědní obory, které s procesem poznávání
úzce souvisí.
23 otázek bylo rozděleno do 6 podkategorií. Sedmá zůstala prázdná. Ačkoliv jsem si
z počátku tuto možnost nepřipouštěl, ani jedna z 269 otázek, které jsem z 60 dílů pořadu
zapsal, nebyla tematicky spjata s matematikou. Tato věda věd, jak se matematice někdy
říká, není podle autorů soutěže v této době zřejmě natolik atraktivní, aby byla mezi
otázkami vůbec zastoupena. Nebo je z důvodu její složitosti pro pořad tohoto formátu
natolik špatně uchopitelná, že se ji autoři raději vyvarovali. Pravé důvody se asi nikdy
nedozvím, ale nedovedu si představit, že bez znalostí matematiky by o sobě člověk mohl
prohlásit, že je všeobecně vzdělán.
V podkategorii „Lékařství“, která obsahovala 6 otázek (26 %), se nejčastěji hledaly české
(někdy až lidové) názvy pro odborné termíny z oboru. Další dotazy byly směřovány
například na lidské nemoci nebo lidskou anatomii.
Druhou nejpočetnější podkategorií otázek (22 %) byla „Gastronomie“, což ale není
překvapivé. Podobně jako cestování, s nímž je fenomén dobrého stravování značně
propojen, i gastronomie prožívá své „zlaté“ období, o čemž v tomto případě nevypovídá
jenom množství různých kulinářských show, ale dokonce i několik samostatných
televizních kanálů, které vysílají pouze pořady o vaření.
Třetí podkategorii (17 %) tvořily otázky z astronomie, kde byli soutěžící tázáni na jedné
straně na jména slavných astronautů, na straně druhé pak na teoretické znalosti z oboru.
V dalších dvou samostatných podkategoriích zbyly otázky z náboženství (13 %) a dopravy
(9 %). Náboženství není v ČR povinným předmětem a kromě teologicky zaměřených
škol se např. na středních školách vyučuje v rámci předmětu „Úvod do filozofie
a religionistiky“. Nicméně si s autory soutěže dovolím souhlasit, že alespoň základní
znalost Bible (zde konkrétně otázky k Novému zákonu) do všeobecného vzdělání patří.
Doprava je vyučována v rámci environmentální výchovy a v soutěži byla zastoupena
dvěma otázkami. (RVP, 2007, resp. 2016)
Do poslední podkategorie „Ostatní“ jsem umístil 3 tematicky nesourodé otázky, které
nebylo vhodné zařadit do žádné z předchozích kategorií.
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Tematické okruhy této kategorie:
•

Lékařství
Poruchy a nemoci; České protějšky lékařských výrazů; Význam termínů z medicíny; Části středního
ucha člověka; České názvy medicínských výrazů; České ekvivalenty odborných medicínských výrazů

•

Gastronomie
Druhy pokrmů či nápojů podle jejich názvu; Země původu světových sýrů; Kuchařské výrazy
Magdaleny Dobromily Rettigové; Význam starých krajových nebo lidových názvů pokrmů; Názvy
gastronomických surovin

•

Astronomie
Astronomické názvosloví; Souhvězdí pojmenovaná podle ptáků; Astronauti, kteří vstoupili na povrch
Měsíce (1961–1972); Astronauté, kteří zahynuli při katastrofě raketoplánu Challenger

•

Náboženství
Jména, názvy, pojmy a znalosti z náboženství; Čtyři evangelii podle jmen apoštolů; První apoštolové

•

Doprava
Mezinárodní poznávací značky; Dálniční síť ČR

•

Ostatní
Akademické a vědecké tituly; Mezinárodní dny v českém kalendáři; Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury ČR
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Závěr
Jak jsem hned v úvodu naznačil, lidské vzdělání je těžko definovatelný pojem.
Přidáme-li k němu slovo všeobecné, vytvoříme něco ještě více abstraktního a nestálého.
Něco, co se mění v závislosti na věku, místě, době, okolnostech. Tématem této práce
naštěstí nebyla definice toho, co by mělo být či nebýt obsahem všeobecného vzdělání.
Myšlenkou bylo nalézt představu o mediální konstrukci tohoto pojmu. Jako prostředek
k tomuto cíli byla použita obsahová analýza otázek, které jsou pokládány soutěžícím
v jedné vědomostní soutěži.
Práce byla rozdělena do třech větších celků. V první teoretické části jsem se zabýval
popsáním termínů a úvah, s nimiž jsem pracoval v dalších částech. Nejdříve jsem
hledal určitou charakteristiku všeobecného vzdělání, která by mi mohla pomoci pro
přípravu obsahové analýzy. Pokračoval jsem popsáním televizních soutěží, kde jsem se
kromě definice pozastavil nad rozdílem ve vědomostních a dovednostních soutěžích.
Od této obecné roviny jsem přešel ke konkrétně vybranému pořadu, vědomostnědovednostní soutěži Míň je víc, kterou vysílala Česká televize v roce 2015 a kterou
jsem si už při přípravě tezí této práce k analýze vybral. V závěru teoretické části jsem
si dovolil úvahu nad problematikou nastolování témat, resp. nad tím, zda je možné
tuto koncepci přenést i na pole vědomostních soutěží. Snad jsem se ale pohyboval
pouze v teoretické rovině, jelikož jsem chtěl jen na danou problematiku upozornit.
Otázku možných dopadů nastolování témat v návaznosti na závěry obsahové analýzy
nechávám záměrně bez odpovědi.
V druhé části jsem se věnoval obhajobě výběru a popisu metod, které vedly k závěru
této práce. Byla to v první řadě kvantitativní obsahová analýza, která poskytla možnost
převodu zkoumané části pořadu do měřitelných a ověřitelných hodnot. Hned poté jsem
blíže popisoval, co bylo na základě stanovení výzkumné otázky podrobeno analýze. Sběr
dat byl prováděn z archivu České televize a bylo zaznamenáno 269 otázek z 60 epizod,
což odpovídá třetině všech vysílaných dílů.
Konečně v třetí části práce jsem se dostal k rozboru výsledků obsahové analýzy. Na základě
zaznamenaných dat bylo vytvořeno 8 hlavních celků, z nich každý obsahoval tematicky
spřízněné podkategorie, do kterých byly umisťovány jednotlivé otázky z pořadu. Ačkoliv
mi při zapisování otázek přišlo, že některá témata svou frekvencí zařazování značně
převyšují ostatní, analýza tuto domněnku nepotvrdila. Přestože některé okruhy otázek
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opravdu převažují, v absolutních číslech není převaha nijak zásadní. Mezi nejoblíbenější
tematické okruhy otázek patřil sport (15 %), jazyk a literatura (14 %), geografie (14 %)
a filmová a divadelní tvorba (13 %). Časté byly též otázky z přírodních věd, hlavně chemie
a biologie. V kategorii „Člověk a společnost“ se autoři vyvarovali zbytečné bulvarizace
soutěže a na rozdíl od zaměření se na témata ze života společenských osobností věnovali
svou pozornost otázkám z historie. Naopak některé podkategorie, hlavně v sekci umělecké
tvorby jako např. malířství, sochařství a architektura, byly vybírány spíše okrajově, což
značí určitou neochotu autorů soutěže zařazovat tyto umělecké obory, obzvláště pak
v kontrastu s naopak hojně zastoupenou filmovou tvorbou. Největším překvapením
byla úplná absence jakýchkoliv otázek z matematiky, která pod všeobecné vzdělání
jednoznačně patří. K tomu mohlo dojít z mnoha důvodů. Já si ji vysvětluji pohledem
autorů otázek na matematiku jako v současné době nedostatečně divácky atraktivní,
případně jako příliš složitou a špatně uchopitelnou pro daný soutěžní systém.
Je samozřejmé, že bychom kromě matematiky mohli nalézt mnoho dalších oborů, které
byly na základě zaznamenaných dat pořadu Míň je víc ignorovány a které bychom zároveň
mohli považovat za nedílnou součást všeobecného vzdělání v České republice. Tím
bychom se ale odchýlili od původního záměru, protože jsme nehledali něco, co v pořadu
chybělo. Práce měla zaznamenat témata, která naopak v pořadu zaznívala a na základě
toho poodkrýt představu autorů soutěže o všeobecném vzdělání v dané době. A o to se
pokusila provedená obsahová analýza.
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Summary
The aim of the thesis was to get an idea of the media construction of the term “general
education”. The tool used in order to achieve this aim was a content analysis of the
questions put to the contestants in a quiz show.
In the first, theoretical, part I described the terms and reflections on which I based
my further work. First I looked for a certain normative idea of the concept of general
education. Then I continued with a description of TV contests and the selected show Míň
je víc, in particular. At the conclusion of the theoretical part I gave a general thought to
agenda-setting in connection with quiz shows.
The second part describes the selected research methods, i.e. quantitative content
analysis, and information about data collection. The data were taken from the archive of
the Czech Television and comprised 269 questions from 60 episodes, which is a third of
all broadcasted episodes.
The third part of the thesis examines the results of the content analysis. The most
popular thematic groups of questions included sports (15 %), language and literature
(14 %), geography (14 %) and film and theatre (13 %). Other frequent questions
concerned natural sciences, especially chemistry and biology. On the other hand,
some subcategories, particularly in the artistic section, such as painting, plastic art and
architecture, were selected rather rarely. The most surprising finding was complete
absence of any questions from the field of mathematics, which is a branch that is
definitely a part of general education.
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