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Abstrakt 

 Bakalá ská práce p edstavuje a analyzuje reklamu jako jedno z témat mediální 

výchovy. Cílem práce je zjistit, zda si Rámcov  vzd lávací programy a vybrané 

metodické materiály zkoumané z pohledu oblasti reklamy odpovídají, a jsou tak vhodné 

pro současnou výuku mediální výchovy. V obecném úvodu se autorka zabývá 

základními pojmy, které se týkají mediální výchovy a reklamy, v nuje se také Rámcov  

vzd lávacím program m. Dále vymezuje metodiku svého zkoumání a jeho hypotézy. 

Práce se následn  v nuje analýze Rámcov  vzd lávacího programu pro základní školy, 

Rámcov  vzd lávacího programu pro gymnázia a Doporučeným očekávaným 

výstup m. Součástí této kapitoly jsou také konkretizované Doporučené očekávané 

výstupy. Tyto materiály autorka zkoumá z hlediska toho, jak hovo í o reklam . Stejným 

zp sobem se v nuje metodickým materiál m určeným pedagog m pro výuku mediální 

výchovy na základních školách a gymnáziích. Výstupy v další části práce vzájemn  

srovnává a ov uje, zda si odpovídají a upozor uje na zjišt né rozdíly. Výstupem práce 

jsou doporučení, která zohled ují analýzu a komparaci zkoumaných materiál , 

reflektují také názor autorky na tuto problematiku. Práce tím p ináší nové poznatky 

vhodné pro pedagogy, tv rce Rámcov  vzd lávacích program  a budoucí autory 

metodických materiál . 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

This BA thesis presents and analyses advertising as one of the topics of media studies 

on the primary and secondary education level. The aim of the thesis is to find out 

whether the Framework Education Programmes correspond with the selected 

methodical materials for the field of advertising and are, therefore, suitable for-up-

to date instruction of media studies. In the general introduction, the author of the thesis 

looks into the basic terms associated with media studies and advertising and touches 

upon the Framework Education Programmes. The investigation methods and hypotheses 

are defined next. The thesis then focuses on the analysis of the Framework Education 

Programme for primary schools, Framework Education Programme for secondary 

schools and Recommended Expected Outcomes. Updated Recommended Expected 

Outcomes. are also examined as a part of this chapter. The author examines how these 

materials speak about advertising. In a similar way, the author looks into the methodical 

materials intended for the primary and secondary school instructors. The Outcomes 

are compared in the next chapter of the thesis, where the author points out what 

the differences between them are. The outcome of the thesis is a recommendation which 

takes into account the analysis and comparison of the examined materials. The thesis 

comes with new findings suitable for the instructors, creators of the Framework 

Education Programmes and future authors of methodical materials. 
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Úvod 

Vzhledem k autorčin  studijnímu a profesnímu zam ení, rozhodla se ve své 

bakalá ské práci zkoumat výuku reklamy v rámci mediální výchovy. 

Osobn  absolvovala p edm t mediální výchova na osmiletém gymnáziu v M lníku1, 

který pedagog Mgr. Michal Vejvoda vyučoval s nadšením, které dokázal p edat 

i samotným žák m. To ji p ivedlo ke studiu na Univerzit  Karlov , k oboru 

Marketingová komunikace a public relations, a poté i k práci v reklamní agentu e. 

Po absolvování p edm tu Marketing a mediální gramotnost2 a dvouleté praxi v oboru 

si již byla jista, že všechny nabyté poznatky chce využít práv  pro bakalá skou práci 

a zkoumat reklamu z pedagogického hlediska. 

 Mediální výchova vznikla na základ  vnímání rostoucí pot eby mediální 

gramotnosti. Na základ  absolvování p edm tu by m li studenti mít základní úrove  

mediální gramotnosti. ůčkoliv je toto téma aktivní součástí českého vzd lávacího 

systému, stále ho m žeme považovat za p esn  nedefinované. Neexistuje jednotný 

systém vyučování tohoto p edm tu ani jednotné materiály odpovídající dokument m 

Ministerstva školství a t lovýchovy.  editelé škol mohou stanovit, zda p edm t bude 

vyučován jako samostatný, nebo zda témata budou za azena do ostatních p edm t . 

Volba metodických materiál  je také libovolná.  

 Práce je rozd lena celkem do sedmi hlavních kapitol. První kapitola s názvem 

Mediální výchova vymezuje základní pojmy vztahující se k rámcov  vzd lávacím 

program m, mediální výchov  a reklam , seznamuje čtená e s tímto pr ezovým 

tématem. Druhá kapitola je v nována metodice práce, charakteristice zp sobu zkoumání 

materiál . T etí kapitola analyzuje Rámcov  vzd lávací programy a analyzuje 

jejich pohled na reklamu. Čtvrtá kapitola stejným zp sobem pohlíží na doporučené 

očekávané výstupy. V páté kapitole se v nujeme analýze metodických materiál  

pro základní školy a gymnázia. Šestá kapitola má za cíl srovnat zkoumané metodické 

materiály s Rámcov   vzd lávacími programy. Poslední kapitola je v nována 

doporučením vztahujícím se k obsahu metodických materiál  a k obsahu Rámcov  

vzd lávacích program .  

                                                 
1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem  
 
2 Předmět JJB , Marketing a mediální gramotnost, Katedra marketingové komunikace a public relations, vyučující PhDr. Radim Wolák 
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 Struktura práce byla zvolena na základ  studia uvedených materiál  a na základ  

zkoumání této problematiky. Pro neinformovaného čtená e je podstatné, aby se 

postupn  seznámil se všemi pojmy, poté s dostupnými materiály a jejich analýzou.  

 Cílem této práce je zjistit, jak výuku reklamy v rámci mediální výchovy definují 

Rámcov  vzd lávací programy, doporučené očekávané výstupy a jakým zp sobem 

je toto uchopení reflektováno v metodických materiálech pro učitele. Vycházíme 

z hypotézy, že zkoumané materiály si vzájemn  neodpovídají a že ší ka pojetí reklamy 

v nich se vzájemn  liší. Práce by poté m la být p ínosná pro tv rce Rámcov  

vzd lávacích program , pedagogy mediální výchovy a budoucí autory metodických 

materiál  pro učitele.  

 Práce je v souladu se schválenou tezí, liší se pouze svou strukturou, částečn  

názvy kapitol. Tyto úpravy prob hy kv li v tší p ehlednosti a srozumitelnosti 

pro čtená e a pro lepší orientaci se v obsahu. Zárove  autorka p i adila k práci kapitolu 

týkající se vymezení základních pojm , vymezení Rámcov  vzd lávacích program  

a uvedení mediální výchovy do kontextu, pro lepší pochopení celé problematiky. 
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1. Mediální výchova 

V první kapitole autorka seznamuje čtená e s teoretickými pojmy, které úzce 

souvisí s výukou reklamy v rámci mediální výchovy. Poskytuje základní informace 

o mediální výchov  v České republice, a stručn  p edstavuje Rámcov  vzd lávací 

programy pro ZŠ a gymnázia. 

 

1.1 Vymezení základních pojmů 

 Sousloví mediální výchova nachází své ko eny ve slov  latinského p vodu - 

médium. “Médium je zprost edkující činitel, zprost edkující prost edí. V komunikaci 

vše, co slouží jako prost edek k uchování a p enosu sd lení v prostoru a čase.”3 

Obecn  však m žeme íct, že v dnešní dob  je slovo médium chápáno jako jakýsi nosič, 

prost edek, který slouží k mediální komunikaci.  

 “Mediální komunikace je veškerá komunikace, která užívá k rozmnožování 

a ší ení sd lení tzv. médií, jako jsou tiskoviny, film, rozhlas, televize, gramofon, 

magnetofon, videomagnetofon, počítačové sít , CD-ROM apod.”4 Tento druh 

komunikace se vyznačuje tím, že m že či nemusí znát p íjemce svého sd lení a tím 

se částečn  odlišuje od komunikace masové. Neustálým rozvojem technologií 

a dostupných prost edk  dochází k tzv. medializaci. Medializací je myšleno, že v dnešní 

dob  je v tšina informací a zábavy zprost edkována pomocí masových medií, která 

ovliv ují životy jedinc , skupin, ale i celé společnosti.5 Je pot eba, aby si lidé 

uv domovali, jaký negativní vliv na n  m že medializace mít a jakým zp sobem 

se jí mohou bránit6.  

                                                 
3 OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. ., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 118. ISBN 978-80-7277-266-7. 
 
4 ŠEBESTA, Karel. Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: 
Karolinum, 1999, s. 122. Acta Universitatis Carolinae. ISBN 80-7184-711-9. 
 
5 JIRÁK, Jan a Radim WOLÁK. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 
2007, s. 6. ISBN 978-80-86212-58-6. 
 
6 M)Č)ENKA, M., J)RÁK, J. Základy mediální výchovy. Portál: Praha, , s. . ISBN 978-80-7367-
315-4. 
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 Zam íme-li se na funkce médií, zjistíme, že jich je více a vzájemn  se prolínají. 

adíme mezi n  funkci informační, kontrolní, sociální, vzd lávací a zábavní.7 

Informační funkce znamená, že média jsou pro p íjemce zdrojem informací, p edkládají 

mu interpretované informace, které vysv tlují v širším kontextu a pomáhají vzniku 

ve ejného mín ní.8 Díky funkci kontrolní, m žeme nazývat noviná e “hlídacími psy 

demokracie”. Jejich úkolem je kriticky p istupovat k politickému d ní ve státu, zkoumat 

jeho pozadí a snažit se p izp sobit mediální sd lení skutečnosti.9 Pokud média 

upozor ují na negativní a problematické jevy ve společnosti, vysv tlují je, pop ípad  

radí, jak s nimi pracovat, napl ují tím funkci sociální.10 Funkce vzd lávací 

je uskutečn na, pokud média nabízejí vzd lávací či výchovné po ady, nebo části 

po ad .11 Zábavná funkce spočívá v bavení a odreagování p íjemce od b žných 

událostí. Média tak činí pomocí zábavních po ad  Ěreality show, sout že, seriályě, 

zárove  však často p enášejí prvky zábavy, obzvlášt  komerční média, 

do informativního zpravodajství.12 Krom  tohoto d lení m žeme funkce médií d lit také 

na pozitivní (eufunkce) a negativní (dysfunkce), dále pak na funkce zjevné (manifestní) 

a skryté (latentní).13 

 Masová komunikace je charakteristická ší ením sd lení k neznámé, 

nespecifikované, široké skupin  pomocí masových médií. Za masmédia označujeme 

hromadné sd lovací prost edky, tzn. televize, časopisy, noviny, rádio, knihy, internet 

a další. ů pomocí masových médií dochází k ší ení reklamy, která nevytvá í nový druh 

                                                 
7 URBAN, Lukáš, Josef DUBSK8 a Karol MURDZA. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada, , s. . Žurnalistika a komunikace. )SBN . 
 
8 VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. 1. Praha: Grada Publishins, 2015, s. 12. ISBN 
9788024797649. 
 
9 ŽANTOVSK8, Petr. Česká politika a média po roce 1989. 1. Institut Václava Klause: Institut Václava 
Klause, 2015. ISBN 9788087806210. 
 
10 FTOREK, Jozef. Public relations a politika: Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. 1. Praga: 
Grada Publishing, 2010, s. 103. ISBN 9788024766904. 
 
11 MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi: ., doplněné a přepracované vydání. 1. 
Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 9788024780702. 
 
12 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939. 
Praha: Karolinum, 2003, s. 140. ISBN 9788024606248. 
 
13 URBAN, Lukáš, Josef DUBSK8 a Karol MURDZA. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada, , s. . Žurnalistika a komunikace. )SBN . 
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komunikace, nýbrž je podmnožinou komunikací existujících. “Reklamu nelze 

považovat za další typ komunikace, nýbrž za zp sob využívání r zných existujících 

forem komunikace k dosažení vytčeného účinku.”14 

 Podíváme-li se na reklamu z pohledu zákona, tak zákon č. 40/1995 

Sb. o regulaci reklamy v článku 1 vysv tluje, “Reklamou se rozumí oznámení, 

p edvedení či jiná prezentace ší ené zejména komunikačními médii, mající za cíl 

podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spot eby nebo prodeje zboží, 

výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazk , 

podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno 

jinak.”15. Obecn  je reklama jejími konzumenty chápána velmi podobn , avšak nemusí 

je vždy pouze p esv dčovat za účelem vlastního podnikatelského zisku, ale m že 

se je snažit také informovat, povzbudit, pomoci.   

ůčkoliv m žeme rozum t princip m a fungování reklamy, jako spot ebitelé 

sami vnímáme její neustálý tlak na naše chování a rostoucí míru komercializace. 

Tu Denis McQuail ve své knize Úvod do teorie masové komunikace definuje 

jako “proces, p i n mž mediální struktury a obsahy odrážejí ziskuchtivé cíle mediálního 

odv tví a jsou až p íliš ovládány ohledy na trh.16” Dále uvádí, že samotná 

komercializace “podporuje materialismus a klade d raz na spot ebu. Má se také za to, 

že je mén  tv rčí a d v ryhodný. Komerční média jsou podezírána z toho, že nejsou 

pln  nezávislá na svých vlastnících a zadavatelích reklamy.”17 Naráží 

také na neautenticitu a stereotypnost, jež tento jev podporuje.  

Oliviero Toscani jednou ekl “Reklama nabízí našim touhám podprahový sv t, 

v n mž je dáno, že mládí, zdraví, mužnost či ženskost závisejí na tom, co kupujeme”18. 

                                                 
14 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister, 2001, s. 258. Studium 
Barrister. ISBN 80-85947-67-6. 
 
15 Zákon č. /  Sb. Zákon o regulaci reklamy a změně a doplnění zákona č. /  Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
16 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. ., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, , 
s. 567. ISBN 978-80-7367-574-5. 
 
17 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. ., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, , 
s. 567. ISBN 978-80-7367-574-5. 
 
18 TOSCANI, Oliviero. Reklama je navoněná zdechlina. Růžena Steklačová. Praha : Slovart, .  
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Tento citát m žeme najít v jeho knize s p ízvučným názvem “Reklama je navon ná 

zdechlina”19. Budeme-li vycházet ze slov Toscaniho, McQuaila, ale i ady dalších 

autor , kte í se tomuto tématu v nují, bude nám jasné, že reklama není jen slogan 

napsaný na hezké fotografii. Reklama je složitou disciplínou, kterou je pot eba studovat 

nejen za účelem budoucí práce, ale také za účelem kvalitního lidského fungování 

v dnešní p ehlcené společnosti. P sobí na člov ka nep etržit  a snaží se neustále získat 

jeho pozornost. Ze statistik vyplývá, že b žného člov ka ovliv uje mezi 500 - 3000 

reklam každý den.20 

Dalším pojmem, který se často objevuje v metodických materiálech, a který má 

širší význam než reklama, je reklamní kampa . Tou míníme adu komunikačních 

aktivit, které společn  cílí na své spot ebitele a potenciální zákazníky. Reklamní 

kampa  bývá obvykle komplexní a na svou cílovou skupinu p sobí na více kanálech 

najednou (televize, internet, rádio, noviny).21  

Za dva nejd ležit jší prvky kampan  m žeme považovat reklamní spot 

a jeho slogan. Spot m žeme najít na internetu, vid t v televizi, slyšet v rádiu. 

Dle zadavatele se jedná o libovoln  dlouhou nahrávku nebo video, které zpravidla 

obsahují slogan, který je pro reklamní kampa  jednotný. Slogan je krátkým, výstižným, 

v cným, zapamatovatelným rčením, vztahujícím se ke značce. “Hlavním účelem 

sloganu je podpo it danou značku nebo produkt”.22 

Reklamy a jejich obsah jsou v České republice regulovány již výše zmín ným 

zákonem pro regulaci reklamy. Krom  n j zde od roku 1řř4 existuje Rada pro reklamu, 

která zastupuje reklamní trh. Zkoumá eticky nekorektní reklamy a jejich zadavatel m 

doporučuje, nikoliv zakazuje, jejich p ípadné stažení. Rada pro reklamu se ídí 

                                                                                                                                               
s. ISBN 80-85871-82-3. 
 
19 TOSCANI, Oliviero. Reklama je navoněná zdechlina. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-858-7182-3. 
 
20 PORTER, Joshua. Designing for the Social Web. 1. Peachpit Press, 2010, s. 11. ISBN 
9780132089531. 
 

21 VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada, 2008, s. . Manažer. )SBN . 
 
22 SÁLOVÁ, Anna, Zuzana VESELÁ, Jana ŠUPOLÍKOVÁ, Lucie JEBAVÁ a Jiří V)KTORA. Copywriting. 
Computer Press. Praha: Albatros Media, 2017, s. 165. ISBN 8025146197. 
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Kodexem reklamy, jež obsahuje pravidla, kterými by se m li zadavatelé reklam ídit.23 

ůčkoliv jsou sice reklamy regulovány zákonem a Radou pro reklamu, ne vždy 

je m žeme brát za pravdivé, uv itelné a vhodné pro spot ebitele. Proto je záhodno 

již od raného v ku u jedince p stovat kritický p ístup a kritické myšlení. Tím je myšlena 

jeho schopnost bránit se skryté manipulaci, která m že být součástí nejen reklamního 

sd lení24. “D ležité je si uv domit, že bez n ho m žeme nejen koupit v c, kterou v bec 

nepot ebujeme, ale také vynaložit Ělétaě úsilí v honb  za nesmyslným cílem, který nám 

n kdo podsunul nebo si nechat ubližovat ve vztahu, do kterého nás n kdo 

vmanipuloval”. 25 

Pojem metodika vychází z pojmu metoda. Metoda, ecky methodos, obecn  

znamená postup, kterým sm ujeme ke stanovenému cíli pomocí logického myšlení. 

V pedagogice si sousloví pedagogická metoda vysv tlujeme jako zp sob, kterým se ídí 

žáci i pedagogové p i spl ování stanovených v domostních cíl .26 Vyučovací metody 

m žeme dle didaktického aspektu rozd lovat na slovní, názorn -demonstrační 

a praktické. Do metod slovních zahrnujeme pedagogické výklady, dialogy s žáky, t ídní 

diskuze, písemné práce a vzd lávání se prost ednictvím text . Mezi názorn -

demonstrační metody adíme pozorování, názorné ukázky konkrétních jev  a situací 

a živá promítání. Metody praktické slouží k nacvičení konkrétních dovedností. adíme 

mezi n  fyzické aktivity, laboratorní pokusy a všechny praktické aktivity 

v p edm tech.27 

 Metodiku jako takovou pak m žeme charakterizovat jako pedagogickou 

disciplínu zkoumající uspo ádání a fungování v rámci jednotlivých vyučovacích 

                                                 
23 KARLÍČEK, Miroslav a kolektiv. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, , s. . )SBN 9788024757698. 
 
24 ROUBAL, Pavel. )nformatika a výpočetní technika pro střední školy: Teoretická učebnice. 1. 
Computer Press: Albatros Media, 2017, s. 18. ISBN 9788025138441. 
 
25 ROUBAL, Pavel. )nformatika a výpočetní technika pro střední školy: Teoretická učebnice. 1. 
Computer Press: Albatros Media, 2017, s. 18. ISBN 9788025138441. 
 
26 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační 
formy vyučování. Praha: Grada, 2007, s. 181. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024718217. 
 
27 VAL)ŠOVÁ, Alena a (ana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. ., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 
2011, s. 193. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024733579. 
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p edm t .28 Metodické materiály poté chápeme jako zdroje informací určených 

pedagog m, ze kterých mohou čerpat pro své hodiny.  

1.2 Rámcový vzdělávací program 

 “Rámcový vzd lávací program ĚRVPě je závazný kurikulární dokument nejvyšší 

úrovn  pro školství v České republice, jehož zám rem je vymezit výsledky vzd lávání 

a soubor učiva, které je škola povinna za adit do svých školních vzd lávacích program  

pro žáky závazné k osvojení.”29 Tyto dokumenty byly sestaveny na základ  Národního 

programu rozvoje vzd lávání v ČR a ze školských zákon  z roku Ň004. editelé škol 

spolu s pedagogy vytvá í pro jednotlivé instituce školní vzd lávací programy, 

které z tohoto závazného dokumentu vycházejí.30 “ůby se jednotlivým školám lépe 

tvo ily školní vzd lávací programy, byl p ipraven Manuál pro tvorbu ŠVP, který je také 

dokumentem  MŠMT31.”32 Cílem tvorby vlastních školních vzd lávacích systém  

na základ  Rámcov  vzd lávacích program  je podpo ení autonomie vzd lávacích 

institucí a zvýšení odpov dnosti pedagog  za výsledky jejich práce.33 To znamená, 

že pedagogické materiály nejsou jasn  stanovené, stejn  tak nejsou dané ani formy 

a metody výuky. Záleží na editelích škol a na pedagogovi, co společn  určí za vhodné 

a odpovídající. 

 

 

                                                 
28 Pedagogika, Svazek 37. Czechoslovakia, Ministerstvo školství, Československá akademia věd. Kalifornská univerzita: Nakl. ČSAV, . 
 
29 ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2014, s. 75. 
Pedagogika (Grada). ISBN 9788024745909. 
 
30 DVOŘÁKOVÁ, Markéta, Zdeněk KOLÁŘ, )vana TVRZOVÁ a Růžena VÁŇOVÁ. Základní učebnice 
pedagogiky. Praha: Grada, 2015, s. 83. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024750392. 
 
31 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
32 ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2014, s. 75. 
Pedagogika (Grada). ISBN 9788024745909. 
 
33 VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECK)OVÁ. Kompetence ve vzdělávání. 1. Praha: Grada 
Publishing, 2008, s. 69. ISBN 8024768712. 
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Schéma č.1 - Systém kurikulárních dokument 34 

 

“Legenda: RVP PV – Rámcový vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání; 

RVP ZV – Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání a p íloha Rámcového 

vzd lávacího programu pro základní vzd lávání upravující vzd lávání žák  s  lehkým 

mentálním postižením ĚRVP ZV–LMP); RVP GV – Rámcový vzd lávací program 

pro gymnaziální vzd lávání; RVP SOV – Rámcové vzd lávací programy pro st ední 

odborné vzd lávání. * Ostatní RVP – rámcové vzd lávací programy, které krom  výše 

uvedených vymezuje školský zákon – Rámcový vzd lávací program pro základní 

um lecké vzd lávání, Rámcový vzd lávací program pro jazykové vzd lávání, p ípadn  

další.”35 

Rámcové vzd lávací programy Ědále jen RVPě jsou výchozí pro stanovení 

finančních prost edk , které jsou školám vyčle ovány a zárove  slouží jako určující 

                                                 
34 POLÁC(OVÁ VAŠŤÁKOVÁ, Jana. Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné 
vzdělávání po r. . 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 40-41. ISBN 
9788024448923. 
 
35 KOTRČOVÁ, Gabriela. Rámcové vzdělávací programy a tvorba školních vzdělávacích programů pro 
odborné vzdělávání: Závěrečná bakalářská práce. Univerzita Karlova: Pedagogická fakulta, 2009. 
Závěrečná bakalářská práce. Vedoucí práce PhDr. Dana (amerníková. 
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materiál pro tvorbu metodických materiál  a učebnic.36 

Jak z výše uvedeného schématu vyplývá, RVP se rozd lují na: RVP PV 

pro p edškolní vzd lávání, RVP ZV-LMP pro základní vzd lávání a p íloha Rámcového 

vzd lávacího programu pro základní vzd lávání upravující vzd lávání žák  s lehkým 

mentálním postižení, RVP GV pro gymnaziální vzd lávání, RVP SOV Ěprogramyě 

pro st ední odborné vzd lávání, RVP ZUV pro základní um lecké vzd lávání a RVP JŠ 

pro jazykové školy.37 Na základ  tohoto d lení je stanovena očekávaná úrove  vzd lání 

pro absolventy jednotlivých etap.  

“RVP vycházejí z nové strategie vzd lávání, která zd raz uje klíčové 

kompetence, jejich provázanost se vzd lávacím obsahem a uplatn ní získaných 

v domostí a dovedností v praktickém život .”38 Za hlavní kompetence jsou brány: 

kompetence k učení, kompetence k ešení problém , kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence 

pracovní. 39 

 “Krom  kompetencí jsou dána témata, jež se nevztahují vždy jen na jediný 

vyučovací p edm t a jsou v kontextu současné evropské reality vnímána jako st žejní 

a nevypustitelná.”40 Nazýváme je pr ezovými tématy a adíme mezi n : osobnostní 

a sociální výchovu, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

multikulturní výchovu, mediální výchovu a výchovu demokratického občana.41 

“Všechna tato pr ezová témata dávají žák m jednak p íležitost hledat odpov di 

na adu otázek, které s sebou p inášejí často p ekotné společenské zm ny, 

                                                 
36 VALENTA, Jiří. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem. Olomouc: ANAG, 2005, s. 28. Práce, mzdy, pojištění. )SBN . 
37 tamtéž, s. -29 
 
38 VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání. 1. Praha: Grada 
Publishing, 2008, s. 69. ISBN 8024768712. 
 
39 ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2014, s. 76. 
Pedagogika (Grada). ISBN 9788024745909.  
 
40 PR0C(A, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník: ., aktualizované a rozšířené vydání. 1. 
Praha: Grada Publishing, 2014, s. 154. ISBN 9788024789934. 
 
41 POLÁC(OVÁ VAŠŤÁKOVÁ, Jana. Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné 
vzdělávání po r. . 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 40-41. ISBN 
9788024448923. 
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jednak jednotlivá témata p edstavují specifický úhel pohledu na životní situace, 

které z t chto zm n vyplývají a s kterými se žáci setkávají a budou setkávat 

i v budoucnu.”42 

1.3 Průřezové téma: Mediální výchova  

Téma mediální výchovy má ve státech jako je Kanada, Austrálie, Francie, Velká 

Británie, či Maďarsko dlouholetou tradici a je mu p ikládána pat ičná váha. Ve Velké 

Británii se poprvé o mediální výchov  začalo hovo it v první polovin  Ň0. století, 

kdy tehdejší seminá e upozor ovaly p edevším na škodlivý vliv médií na p íjemce.43 

Stejné obavy nastaly v N mecku, kde si pot ebu mediální výchovy p edstavitelé státu 

uv domili po období nacistické propagandy. Úkolem pro dnešní n mecké d ti 

v hodinách není jen chápat texty, ale také odhalovat jejich zavád jící a manipulativní 

prvky.44 A nap íklad v ůustrálii tvo í mediální výchova určená pro d ti samostatný 

p edm t již od poloviny devadesátých let 20. století.45 

Vzhledem k politickému systému, který u nás do konce Ř0. let p etrvával, bylo 

toto téma v České republice opomíjeno. „Diskuze o mediální výchov  se v České 

republice vede od poloviny 90. let 20. století  a dnes je mediální výchova zahrnuta 

do celku Rámcového vzd lávacího programu ĚRVPě jako jedno z pr ezových témat46. 

Mediální výchova je v RVP charakterizována tak, že má v žácích pomocí rozbor  

a vlastní tvorby mediálních produkt  a osvojování poznatk  o fungování médií 

ve společnosti, soustavn  rozvíjet jejich schopnost kritiky a tvo iv  nakládat s médii 

                                                 
42 BENDL, Stanislav a kolektiv. Vychovatelství: učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada, 
2015, s. 273. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024742489. 
 
43 FEDOROV, Alexander. On media education. Moscow: IPOS UNESCO ' Information for All ', 2008, s. 
20-25. ISBN 9785985170702. 
 
44 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. V Praze: Karolinum, 2008, s. 50. ISBN 
9788024615783. 
 
45 POTTER, W. James. Media literacy. 5th ed. Los Angeles: SAGE, 2011, s. 365. ISBN 
9781412979450. 
 
46 Průřezová témata jsou povinnou součástí základního vzdělávání, jejich rozsah a způsob realizace 
stanovuje školní vzdělávací program. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč 
vzdělávacími oblastmi a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.  
PRUT: průřezová témata [online]. Praha: )nvestice do rozvoje vzdělání,  [cit. -05-08]. 
Dostupné z: www.prurezovatemata.cz 
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a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup.“47 P ímá 

aplikace tohoto pr ezového tématu do českého vzd lávacího systému nastala 

po reform  Školních vzd lávacích program . V p ípad  základních škol byl tento 

systém začlen n do výuky ve školním roce Ň007/Ň00Ř48, v p ípad  gymnázií ve školním 

roce 2009/2010 a nyní tvo í povinnou součást vzd lávání49. 

Existují dva p ístupy, jak aplikovat mediální výchovu do vyučování50. 

Jedním z nich je začlen ní témat mediální výchovy do obsahu b žných vyučovacích 

p edm t . To znamená, že nap íklad v rámci p edm tu českého jazyka studenti mohou 

zkoumat novinové zprávy, v d jepise se učí o historii médií, v zem pisu kriticky 

p emýšlí nad kulturními články a v informační výchov  se učí o digitálních novinkách 

a inzerci na internetu51. Druhou možností pro editele škol je vytvo ení samostatného 

vyučovacího p edm tu s p íslušnou časovou dotací, ve kterém se studenti spolu 

s pedagogem v nují pouze mediální výchov . P ípadnou možností je tvorba kurzu, 

seminá e nebo projektu.52 

 „Za azení pr ezového tématu Mediální výchova do RVP G vychází i z toho, 

jakou povahu má současná společnost.“53 Medializace ovliv uje myšlení každého z nás 

a je d ležité, aby v d tech byla rozvíjena mediální gramotnost. Mediální gramotností 

míníme schopnost jedince orientovat se v medializovaném prost edí a kriticky 

p emýšlet nad informacemi, jež p ijímá. Zárove  by m l být zp sobilý k vnímání 

                                                 
47 BÍNA, Daniel a kolektiv. Výchova k mediální gramotnosti. V Českých Budějovicích: Jihočeská 
univerzita, 2005, s. 23. ISBN 80-7040-844-8. 
 
48 VAL)ŠOVÁ, Alena a (ana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. ., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 
2011, s. 290. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024733579. 
 
49 Etická výchova není povinná, jedná se pouze o nabídku. In: Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT,  [cit. -05-16]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/eticka-vychova-neni-povinna-jedna-se-pouze-o-
nabidku 
 
50 Tyto přístupy jsou shodné pro všechna průřezová témata.  
 
51 ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2014, s. 77. Pedagogika 
(Grada). ISBN 9788024745909. 
 
52 ZAJÍC, Jiří. Společně tvoříme svět. 1. NIDV: Národní institut pro další vzdělávání, , s. . )SBN 
9788086956923. 
 
53 VERNER, Pavel. Mediální výchova: průřezové téma. Úvaly: Albra, 2007, s. 93. ISBN 978-
807361042-5.  
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čím dál tím v tší komercializace dnešní společnosti, která se od devadesátých let stále 

zv tšuje54. „Mediální výchovu, která na tuto pot ebu reaguje, m žeme tedy definovat 

jako výchovu, jejímž cílem je vybavit žáka tak, aby byl schopen jednak p ežít 

v mediálním sv te s minimem ztrát, jednak také vyt žit z možností, které mu média 

dávají, maximum užitku pro sv j osobní rozvoj.“55  

 Podíváme-li se na samotná témata mediální výchovy, tak jak již ze samotného 

názvu vyplývá, v tšina z nich se týká p edevším médií samotných. D ležitým pojmem, 

na který se ovšem nesmí v rámci vzd lávání student  zapomínat, je již zmi ovaná 

reklama.  

 I když d ti nem žeme považovat za p ímé spot ebitele, kte í jsou reklamou 

ovlivn ni, musíme si uv domit, že tlak dnešních d tí na rodiče je velký a ačkoliv jsou 

často jen zprost edkovanými konzumenty reklamy, v konečném d sledku jsou 

i kupujícími spot ebiteli. Za magický v k, kdy dít  m že pochopit vysv tlení pojmu 

reklama, bylo obecn  považováno dvanáct let56.  „Výzkumníci se p i studiu d tského 

chápání a hodnocení reklamy tradičn  opírali pouze o verbální data. Nicmén  n kte í 

vývojoví psychologové, aby z d tí tato data dostali, začali používat alternativní metody; 

buď jim nabídli animovaný film reprezentující význam reklamy ĚOwen at al.,Ň00Řě, 

nebo se uchýlili k obrazovým vodítk m, kup íkladu k usm vavým obličejík m 

reprezentujícím míru, do jaké se jim reklama líbí ĚNash et al.,Ň00řě. T mito metodami 

se zjistilo, že sedmileté d ti jsou schopny vykázat stejnou úrove  reklamní gramotnosti 

jako desetileté, a reklamu na alkohol určenou pro dosp lé ocenily rovn ž sedmileté 

d ti.“57 M žeme tedy chápat d ležitost obsažení tohoto tématu v mediální výchov  

nejen na gymnáziích, ale již na základních školách.  

  
  
  

                                                 
54 M)Č)ENKA, Marek a kol. Rozumět médiím: základy mediální výchovy pro učitele. Vyd. 1. Praha: 
Partners Czech, 2006, s.13-14. ISBN 80-239-6762-2. 
 
55 ŠEBESTA, Karel. Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. 
Praha: Karolinum, 1999, s. 124. Acta Universitatis Carolinae. ISBN 80-7184-711-9.  
 
56 GILES, David. Psychology of the Media. 1. Palgrave Macmillan, 2010, s. 77. ISBN 9781137059048. 
 
57 GILES, David. Psychologie médií. Praha: Grada, 2012, s. 65. Z pohledu psychologie. ISBN 978-80-
247-3921-2. 
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Ň. Metodika práce  

 V této práci autorka vychází z hypotézy, že Rámcov  vzd lávací programy 

pro základní školy58, Rámcov  vzd lávací programy pro gymnázia59, Doporučené 

očekávané výstupy60 a pedagog m dostupné metodické materiály si v p ípad  tématu 

reklamy obsahov  neodpovídají. P edpokládá značné rozdíly v ší ce pojetí tématu 

a odchýlení se od Rámcov  vzd lávacích program  schválených Ministerstvem školství, 

mládeže a t lovýchovy. 

 ůutorka nejprve analyzuje, jak o reklam , a v jakém kontextu,  hovo í Rámcov  

vzd lávací programy pro základní školy a Rámcov  vzd lávací programy pro gymnázia. 

Poté stejnou analýzu uskuteční s doporučenými očekávanými výstupy a porovnáváme, 

zda si  tyto materiály odpovídají.  

 Na základ  literární rešerše metodických materiál  určených pro výuku mediální 

výchovy a dostupných, které byly vydány v letech 2005 - 2015 a odpovídají tématu 

mediální výchovy,  analyzuje kapitoly, které se týkají reklamy nebo o reklam  hovo í.  

Zkoumá, jaké informace jsou v nich p edávány pedagog m, jaké jsou v nich 

doporučené postupy, jak pracovat se studenty, a do jaké míry se v bec tématu reklama 

dotýkají.  

 Rozebírané materiály byly vybírány za t í skupin. První skupinou jsou materiály 

obsahující doložku MŠMT, která za azuje učebnice na seznam vhodných učebnic. 

Druhou skupinou jsou publikace, které odpovídají rozd lení Rámcov  vzd lávacích 

program  dle úrovn  vzd lání a je tedy možnost p ímého p i azení učebnice k danému 

Rámcov  vzd lávacímu programu. T etí dopl kovou skupinou jsou učebnice, 

které nejsou schváleny MŠMT a nelze je p i adit k jednotlivým Rámcov  vzd lávacím 

program m. Jsou však dostupné na trhu či v knihovnách a ve svém názvu obsahují 

sousloví “mediální výchova”.  

                                                 
58 MŠMT . Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Citováno . května 2017, z 
http://www.nuv.cz/file/433_1_1/. 
 
59 BALADA, Jan. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze, c2007. ISBN 978-80-87000-11-3. 
 
60 PASTOROVÁ, Markéta. Doporučené očekávané výstupy. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v 
Praze, 2011. ISBN 978-80-87000-76-2. 
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Tabulka č.1: Tabulka analyzovaných materiál  Ězvýrazn n je určující prvek, 

na základ  kterého byla kniha do analýzy za azenaě 

RVP MŠMT Rok Vydavatel Autor Název 

není specifikace schváleno 2010 Computer 
Media 

Jan Pospíšil, 
Lucie Sára 
Závodná 

Mediální výchova: 
Metodika 

RVP ZŠ 
 
druhý stupe   

schváleno 2013 Fraus B lohlavá 
Eva, Urban 
Jind ich 

Mediální výchova: 
pro 2. stupeň ZŠ a 
odpovídající 
ročníky víceletých 
gymnázií 

RVP ZŠ 
 
první stupe  

neschváleno 2011 Raabe Bláhová 
Romana 

Mediální výchova: 
praktické náměty 
pro výuku na 1. 
stupni ZŠ 

RVP ZŠ 
 
druhý stupe   

neschváleno 2011 Raabe íča ová 
Andrea a 
kolektiv 

Cesta za knihou: 
Mediální výchova: 
Tvořivé náměty 
pro výuku 
průřezových témat 
na 2. stupni ZŠ 

RVP  G 
 
 

neschváleno 2010 Koalice 
nevládek 
Pardubicka 

Krouželová 
Dana 

Příručka mediální 
výchovy: Mediální 
výchova na 
gymnáziích 

není specifikace neschváleno 2010 Tutor Ji í Roth Mediální výchova 
v Čechách: tištěná 
média v 
konfrontaci s 
internetem, 
rozhlasem a 
televizí 

není specifikace neschváleno 2007 Albra Verner Pavel Mediální 

výchova: 
průřezové téma 

 

Vybrané materiály jsou zkoumané textovou analýzou, kdy autorka sleduje, 

v jakých kapitolách je v nován prostor reklam , v jaké ší ce, zda je reklama hlavním 

tématem kapitoly a zda jsou pedagogovi k dispozici i praktická cvičení. Tato analýza 

je rozčlen na do t í částí - nejprve zkoumá metodické materiály určené pro výuku 

mediální výchovy na 1. stupni ZŠ, konkrétn  p íručku od vydavatelství RAABE 
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“Mediální výchova: praktické nám ty pro výuku na 1. stupni ZŠ”.61 Poté metodické 

materiály určené pro výuku mediální výchovy na Ň. stupni ZŠ. Pro tuto část byla 

vybrána kniha vydavatelství FRůUS “Mediální výchova: pro Ň. stupe  ZŠ 

a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.”62 A publikace vydavatelství RAABE 

“Mediální výchova: Tvo ivé nám ty pro výuku pr ezových témat na Ň. stupni ZŠ”.63 

Autorka zkoumá internetovou p íručku s názvem “P íručka mediální výchovy: Mediální 

výchova na gymnáziích64” a také t i p íručky, které byly vydány za účelem pomoci 

v rámci edukace mediální výchovy, ovšem bez p esného doporučení k užití ve výuce. 

První z nich je kniha “Mediální výchova v Čechách: tišt ná média v konfrontaci 

s internetem, rozhlasem a televizí”65 od Ji ího Rotha, druhou je metodický materiál 

Pavla Vernera “Mediální výchova: pr ezové téma”66, t etí publikace vydavatelství 

Computer Media “Mediální výchova: Metodika”.67  

Každá podkapitola zkoumající vybraný materiál, obsahuje na záv r souhrnnou 

tabulku s p ehledným označením probíraných témat.  

 Po této analýze následuje komparace jednotlivých knih s odpovídajícími 

Rámcov  vzd lávacími programy. Autorka srovnává, zda vybraný materiál obsahuje 

všechna témata, která obsahují Rámcov  vzd lávací programy a upozor uje 

na chyb jící.  

 Na základ  podrobného studia t chto materiál  p ichází s doporučeními, 

                                                 
61 BLÁHOVÁ, Romana, ed. Mediální výchova: praktické náměty pro výuku na . stupni ZŠ. Praha: Raabe, . Dobrá škola. )SBN -80-86307-74-9. 
 
62 BĚLO(LAVÁ, Eva a Jindřich URBAN. Mediální výchova: pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií. Plzeň: Fraus, . )SBN -80-7238-457-0. 
 
63 ŘÍČAŘOVÁ, Andrea a kolektiv. Cesta za knihou: Mediální výchova: Tvořivé náměty pro výuku 
průřezových témat na . stupni ZŠ. Jaroměř: Dr. Josef Raabe, . ISBN 978-80-87553-19-0. 
 
64 KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
 
65 ROT(, Jiří. Mediální výchova v Čechách: tištěná média v konfrontaci s internetem, rozhlasem a 
televizí. Praha: Tutor, 2005. ISBN 80-867-0025-9. 
 
66 VERNER, Pavel.. Mediální výchova: průřezové téma. Úvaly: Albra, 2007. ISBN 978-80-7361-042-5. 
 
67 POSPÍŠ)L, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova: Metodika. 1. Kralice na Hané: Computer 
Media, 2010, 112 s. ISBN 978-80-7402-040-7. 
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ze kterých mohou vycházet pedagogové, pop ípad  budoucí auto i metodických 

materiál . Zárove  kriticky p istupuje k Rámcov  vzd lávacím program m, 

jejich obsahu a uspo ádání. 
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ň. Reklama a Rámcov  vzd lávací programy 

 

3.1 Reklama v pojetí Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy 

Rámcov  vzd lávací program pro základní školy Ědále jen RVP Zě má za úkol 

žák m vštípit elementární poznatky a osvojit v nich základní dovednosti týkající 

se mediální výchovy. Jeho rozd lení není p izp sobeno rozvržení základních škol 

na 1. a Ň. stupe  a nejsou zde specifikovány požadavky pro jednotlivá období. 

 Reklamu m žeme považovat za okrajové téma, které se prolíná s hlavním 

tématem, a tím jsou média. Obecn  vnímáme, že hlavním cílem RVP Z, mluvíme-li 

o reklam , je naučit žáky kriticky p istupovat k informacím, jež se jim z reklamních 

sd lení dostává.  

 Toto pr ezové téma obsahuje p t tematických okruh  receptivních činností – 

kritické čtení a vnímání mediálních sd lení, interpretace vztahu mediálních sd lení 

a reality, stavba mediálních sd lení, vnímání autora mediálních sd lení a fungování 

a vliv médií ve společnosti.68 Téma reklamy je vymezeno v prvních dvou okruzích.  

 V rámci okruhu „kritické čtení a vnímání mediálních sd lení“ mají pedagogové 

edukovat žáky, aby byli schopni rozeznat informativní, zábavní a reklamní sd lení. 

Zárove  mají být schopni kriticky p istupovat nejen ke zpravodajství, ale také práv  

k reklam , aby byli schopni nezaujatého úsudku.   

 Okruh „interpretace vztahu mediálních sd lení a reality“ je určen k tomu, 

aby žáci bezpečn  rozeznali rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi fakty a fikcí.  

Zárove  se mají žáci naučit poznávat prvky, jež se, nejen v reklam , 

opakovan  používají.  

 

 

 

                                                 
68 MŠMT . Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Citováno . května , z 
http://www.nuv.cz/file/433_1_1/. 
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Tabulka č. Ň: Souhrnný p ehled okruh  a témat pojednávajících o reklam  v RVP Z 
 

Rámcov  vzd lávací program pro základní školy 

Okruh Hlavní témata související s reklamou  

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sd lení 

rozdíly mezi informativním, zábavním a reklamním 
sd lením, kritický p ístup k reklam  

Interpretace vztahu mediálních 
sd lení a reality 

prvky reklamy, rozdíl mezi fakty a fikcí  

Stavba mediálních sd lení - 

Vnímání autora mediálních 
sd lení 

-  

Vliv médií na společnost - 

 

3.2 Reklama v pojetí Rámcově vzdělávacího programu pro gymnázia  

 Na gymnázia by m li studenti nastupovat se základními znalostmi o reklam , 

které nabili v rámci mediální výchovy na základních školách. M li by být schopni 

kriticky p istupovat k reklam , najít rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním 

sd lením a rozeznat faktické informace od t ch fiktivních. Rámcov  vzd lávací 

program pro gymnázia Ědále jen RVP Gě určuje, o kolik by m ly být tyto v domosti 

rozší eny.  

 Tento vzd lávací program obsahuje p t hlavních okruh , ve kterých se prolíná 

složka v domostní i dovedností, jež dohromady tvo í celek. Hlavními tématy jsou – 

média a mediální produkce Ěaktivní pronikání do zázemí ve ejné komunikaceě,  

mediální produkty a jejich význam (citlivé vnímání souvislostí v nestrukturovaném 

sociálním prost edíě, uživatelé Ěv domí síly a významu aktivního p ístupu ke všem 

podn t mě, účinky mediální produkce a vliv médií Ěaktivní p ístup k utvá ení vlastního 

intimního i společenského prost edíě, role médií v moderních d jinách Ěv domí 

postavení médií ve společnostiě. Samotné téma reklamy je zahrnuto do prvních dvou, 

tedy do tématu média a mediální produkce a mediální produkty a jejich významy.69 

                                                 
69  BALADA, Jan. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. 
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 Okruh média a mediální produkce je určen k tomu, aby studenti pochopili, 

jak fungují ve ejnoprávní i soukromá média, co má vliv na chování médií, jaké kodexy 

jejich fungování omezují a regulují, kdo v médiích pracuje a také jak jsou financovány. 

U financování je zmín no téma reklamy, avšak není nijak více specifikováno, co p esn  

by studenti m li obdržet za informace a v jak široké mí e.  

 V okruhu mediální produkce a jejich význam mají pedagogové za úkol v novat 

pozornost nap íklad kategoriím mediálních produkt , rozboru aktuálního zpravodajství, 

vztahu mezi fikcí a skutečností, stereotyp m, mediální produkci pro mládež. 

Téma reklamy je zde uvedeno ve dvou podtématech.  

 V rámci prvního podtématu okruhu „mediální produkty a jejich významy“ 

se mají studenti naučit znát reklamní výrazové prost edky, znovu se v novat kritickému 

p ístupu k reklam  a naučit se rozebírat reklamu z jejího strategického hlediska. V rámci 

druhého podtématu mají studenti praktický úkol – vytvo it reklamní kampa , jež bude 

výstižn  propagovat jejich školu. 

Tabulka č. ň: Souhrnný p ehled okruh  a témat pojednávajících o reklam  v RVP Z 
 
 

Rámcov  vzd lávací program pro gymnázia 

Okruh Hlavní témata související s reklamou  

Média a mediální produkce financování, kodexy 

Mediální produkty a jejich 
význam 

kritický p ístup k reklam , strategie reklamy, tvorba 
reklamní kampan  pro školu 

Uživatelé - 

Účinky mediální produkce a 
vliv médií 

- 

Role médií v moderních 
d jinách  

- 
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4. Reklama a doporučené očekávané výstupy 

Tato kapitola analyzuje téma reklamy ve vztahu k doporučeným očekávaným 

výstup m70 a následn  srovnat, zda odpovídají p íslušným rámcov  vzd lávacím 

program m a vyzkoumat, do jaké míry se od sebe vzájemn  odlišují.  

 Doporučené očekávané výstupy, vydané v roce Ň011, slouží jako metodická 

pom cka k začle ování pr ezových témat do výuky. Po jejich nastudování by m l být 

pedagog schopen lépe p ipravovat kvalitní obsah pro své studenty. „Doporučené 

očekávané výstupy nejsou pro školy a ŠVP závazné na rozdíl od očekávaných výstup  

vzd lávacích obor . Pomáhají učitel m konkretizovat jak v domosti a dovednosti, 

tak i postoje a hodnoty, které si mají žáci prost ednictvím dílčích témat a činností 

osvojovat. Jsou zpracovány systematicky a komplexn , v návaznosti na rámcové 

vzd lávací programy. Snaží se co nejúčinn ji propojit postojovou, hodnotovou 

a kognitivní složku vzd lávání i upozornit na p esahy, které jsou jak mezi jednotlivými 

tematickými okruhy, tak mezi pr ezovými tématy navzájem. Poskytují určitou 

maximální nabídku, ze které si škola vybírá, kterou ale zárove  m že podle svých 

pot eb dále konkretizovat a dopl ovat.“71 

 Doporučené očekávané výstupy jsou na rozdíl od RVP Z v p ípad  základního 

vzd lávání rozd leny do t ech částí  - první část je určena prvnímu období 

1. stupn  základní školy, to jest 1. a ň. t ída, druhá část je určena druhému období 

1. stupn  základní školy, to jest 4. a 5. t ída, t etí část kopíruje Ň. stupe  základních 

škol. Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia se stejn  jako RVP G nijak ned lí.  

 V rámci doporučených očekávaných výstup  pro první období 1. stupn  by m li 

být žáci schopni odpovídat na otázky týkající se obsahu reklamního sd lení. 

Dále by m li um t hodnotit nabídky, které jim reklama ukazuje a porovnávat 

je se svými pot ebami, zájmy a p áními.  
                                                 
70  PASTOROVÁ, Markéta. Doporučené očekávané výstupy. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v 
Praze, 2011. ISBN 978-80-87000-76-2. 
 
71 Doporučené očekávané výstupy jako metodická podpora pro začleňování průřezových témat do ŠVP a výuky. In: Národní ústav pro vzdělávání [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání,  
[cit. 2017-05-08]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1 
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V druhém období 1. stupn   by se žáci m li naučit rozlišovat informativní 

a um lecké obsahy od reklamy. Pochopit a rozeznávat získávací cíle reklamy a naučit 

se rozlišovat výrazové prost edky, které jsou v reklam  využívány. 

 Doporučené očekávané výstupy pro Ň. stupe  základního vzd lávání jsou 

rozd leny do p ti okruh , p ičemž téma reklamy spadá do okruhu Kritické čtení 

a vnímání mediálních sd lené, Stavba mediálního sd lení a do okruhu Fungování a vliv 

médií. Podle prvního okruhu má být žák schopen rozlišovat jednotlivé typy mediálních 

sd lení a jejich typické výrazové prost edky.  V rámci druhého okruhu mají pedagogové 

ukázat žák m základní prvky naratologie72 p íb hu – expozice, zápletka, postavy, atd. – 

a naučit je nacházet tyto prvky i v reklamním sd lení.  Zárove  by m li na základ  

konkrétních aktuálních ukázek zanalyzovat společn  produkci určenou pro jejich 

v kovou skupinu, nejen televizní po ady, časopisy, weby, ale také práv  reklamu. 

V okruhu Fungování a vliv médií je doporučeno, aby žáci byli schopni vysv tlit pojem 

komercializace, pochopit vliv médií na člov ka a  uvažovat, jak reklama ovliv uje 

chování jich samých.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Od přelomu . a . let se utváří naratologie jako „věda o vyprávění  – samostatný obor, který zkoumá strukturu narativu. Nejčastější definice vyprávění narativu  zdůrazňují, že se jedná o 
jazykový/textový útvar psaný nebo mluvený , který má zřetelný počátek, střed a konec závěr ; charakteristickým rysem je též chronologická struktura.  ŠUBRT, Jiří a Nicolas MASLOWSK).  Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, , s. . )SBN . 
 
73PASTOROVÁ, Markéta. Doporučené očekávané výstupy. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v 
Praze, 2011. ISBN 978-80-87000-76-2.  
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Tabulka č. 4: Souhrnný p ehled okruh  pojednávajících o reklam  v analyzované 
p íručce 
 

Doporučené očekáváné výstupy pro ZŠ 

Okruh Hlavní témata související s reklamou  

1. stupe : 1. období 

Mediální propedeutika obsah reklamního sd lení, hodnocení nabídky podané 
reklamou 

1. stupe : Ň. období 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sd lené 

rozlišení informativního, um leckého obsahu od reklamy, 
získávací cíle reklamy, výrazové prost edky reklamy 

Ň. stupe  

Stavba mediálních sd lení narativní prvky reklamy, analýza reklamy pro mládež 

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

vliv reklamy na současnou mediální produkci 

 

 Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia jsou stejn  jako Rámcový 

vzd lávací program pro gymnázia rozd leny do p ti tematických okruh . V okruhu 

Média a mediální produkce je doporučeno, aby studenti um li identifikovat 

komercializace a poznat vliv reklamního trhu na mediální produkci. V okruhu Účinky 

mediální produkce a vliv médií  se podle doporučených očekávaných výstup  mají 

pedagogové v novat tématu rozlišení hlavních marketingových postup  a identifikace 

jejich projev  v reklam .  

Tabulka č. 5: Souhrnný p ehled okruh  pojednávajících o reklam  v analyzované 

p íručce 

 

Rámcov  vzd lávací program pro gymnázia 

Okruh Hlavní témata související s reklamou  

Média a mediální produkce Rada pro reklamu, komercializace, vliv reklamního trhu 
na mediální produkci 

Účinky mediální produkce a 
vliv médií 

reklamní strategie, marketingové postupy a jejich 
identifikace v reklam  
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ůčkoliv doporučené očekávané výstupy  Ědále jen DOVě  mají vycházet 

z Rámcov  vzd lávacích program  pro základní školy a gymnázia, m žeme v nich najít 

určité rozdíly a nedostatky. 

 Podíváme-li se srovnání DOV s Rámcov  vzd lávacím programem pro základní 

školy, tak ačkoliv je DOV na rozdíl od n j rozd leno do t í částí, m žeme si p ímo 

spojit, jaká témata jsou v n m pokryta.  

 V prvním období na 1. stupni se mají žáci naučit odpovídat na obsahové otázky 

týkající se reklamy. Dále mají za úkol hodnotit p ání, která jim reklama plní a srovnávat 

je se svými p áními a pot ebami. Tato témata mohou z části pokrývat p stování 

kritického p ístupu a nezaujatého úsudku, o kterém se hovo í v Rámcov  vzd lávacím 

programu pro základní školy. V druhém období 1. stupn  mají podle DOV pedagogové 

p edávat žák m takové informace, aby byli schopni rozlišit informativní a um lecké 

obsahy od reklamy. I toto téma je obsaženo v Rámcov  vzd lávacím programu. Další 

téma, které se nachází v obou dokumentech, je téma výrazových prost edk , 

které se v reklam  opakovan  objevují. Na Ň. stupni mohou učitelé podle DOV probírat 

vliv reklamy na chování lidí a samotných student , což m žeme p i adit op t k rozvoji 

kritického p ístupu a nezaujatého úsudku.  

 ůvšak mezi ob ma dokumenty existují i mírné rozdíly. DOV m žeme považovat 

za obsáhlejší, p edevším v části týkající se Ň. stupn  základních škol. Pedagog m 

je v n m navíc doporučeno, aby se v novali naratologii reklamního p íb hu, podívali 

se spolu s žáky na produkci Ětaké reklamníě určenou pro jejich v kovou kategorii 

a vysv tlili jim pojem komercializace.  

 Srovnáme-li DOV pro gymnázia a Rámcov  vzd lávací program pro gymnázia, 

nalezneme zde adu nedostatk  a m žeme íct, že DOV se od rámcov  vzd lávacího 

programu značn  odklán jí.  

 V okruhu Média a mediální produkce by žáci m li pochopit financování médií 

i ve vztahu k reklam , avšak toto téma je v DOV opomíjeno. V tematickém okruhu 

Účinky mediální produkce a vliv médií doporučují DOV zam it se na marketingové 

postupy a identifikace jejich projev  v reklam .  Toto téma ovšem nepokrývá znalosti, 

které jsou stanoveny v Rámcov  vzd lávacím programu pro gymnázia. 
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Chybí zde vysv tlení reklamních výrazových prost edk , prohloubení schopnosti 

kritického p ístupu k reklam  a tvorba reklamní kampan  pro školu student . Za jediné 

téma, které je pokryto v obou dokumentech, m žeme považovat reklamu z hlediska její 

strategie.74 

 Je však nutno p ipomenout, že jak již bylo zmín no výše a z názvu i vyplývá, 

pedagogové nejsou povinni se t chto materiál  držet, ale využívat je mohou.  

4.1. Doporučené očekávané výstupy - konkretizace obsahu  

 V roce 2015 byla pod vedením Markéty Pastorové ve spolupráci s Janem 

Jirákem vytvo ena nová obsahová práce s názvem “Podpora pro výuku pr ezových 

témat v základních školách - Mediální výchova - Konkretiace obsahu tematických 

okruh  pro Ň. stupe  ZŠ”75, určená pro výuku pr ezových témat pro Ň. stupe  

základního vzd lávání. Stejn  jako stávající doporučené očekávané výstupy, není 

pro pedagogy závazná, ale má za cíl pomoci jim p i implementaci mediální výchovy. 

V rámci DOV pro mediální výchovu byly rozší eny t i tematické okruhy a to konkrétn  

- Kritické čtení a vnímání mediálních sd lení, Interpretace vztahu mediálních sd lení 

a reality a Fungování a vliv médií ve společnosti76.  

 První podtématem  okruhu Kritické čtení a vnímání mediálních sd lení je téma 

“mediální sd lení a jejich výrazové prost edky”. Pedagog se má zam it na využití 

hudby, konkrétn  na hudební citace v reklam . Dále se má s žáky zamýšlet 

nad obrazovou skladbou a st ihem reklam. Žáci by m li být schopni si uv domit 

význam zpomalených a zrychlených záb r , které podporují emoční chápání obrazu. 

Pedagog se má v novat i na prost edk m, které jsou charakteristické pro hudební klip 

a zamyslet se s nimi, jaké z nich jsou p ebírány v reklamních sd leních. 

V neposlední ad  by žáci m li být schopni vnímat remarketing a uv domit si jeho 
                                                 
74 Strategie by měla spadat do marketingových postupů, které jsou zmiňován v Doporučených očekávaných výstupech. 
 
75 PASTOROVÁ, Markéta a Jan JIRÁK. Podpora pro výuku průřezových témat v základních školách - 
Mediální výchova: Konkretizace obsahu tematických okruhů pro . stupeň ZŠ [online]. NÚV, 2015 [cit. 
2017-05-09]. Dostupné z: 
http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=70994&view=3251 
 
76 Konkretizace tematických okruhů. )n: Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání,  [cit. -05-09]. Dostupné z: 
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=3251 
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p sobení a d vody.  

 Dalším podtématem, kde je blíže specifikována reklama, je “rozlišování rozdíl  

v expresivním a citovém zabarvení”. Žáci mají být schopni chápat vhodnost citov  

zabarvených zvolených slov, um t identifikovat prvky jejich mluvy v reklamním 

sd lení a pochopit d vod, proč jsou v n m užívány. 

 Okruh Interpretace vztahu mediálních sd lení začíná podtématem “rozlišování 

jednotlivých mediálních sd lení podle toho, jestli mají charakter “faktu” nebo “fikce” 

a identifikace základních žánr  a výrazových prost edk  “fikce” v jednotlivých 

tématech”. Zde se mají žáci zamýšlet nad v rohodností reklamy Ěnap . je-li léka  

v reklam  skutečným léka emě.  

 Další podtéma m žeme nazvat “rozeznávání stereotyp  v mediálním sd lení”. 

Žáci by m li pochopit využívání genderových rolí v reklam . Zde je doporučeno, 

aby pedagogové pracovali s praktickými p íklady, na kterých si žáci toto téma lépe 

uv domí Ě“nap . u výrobk  určených d tem: role maminky v zajiš ování potravy, 

role otce jako opravá e apod.”77ě. Stejn  tak si žáci mají uv domovat využívání 

národnosti a národní kultury v reklam  Ěnap . využití historických událostí, vlajky, atd.ě.  

 Prvním podtématem okruhu Fungování a vliv médií ve společnosti, 

a také jediným, který se reklamy dotýká,  je “vnímání vztahu médií a svobody projevu 

a význam tisku pro demokratickou společnost, chápání rizikové stránky tohoto vztahu”. 

Zde by dle konkretizovaných obsah  m l pedagog vysv tlit žák m zákon o regulaci 

reklamy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
77 PASTOROVÁ, Markéta a Jan JIRÁK. Podpora pro výuku průřezových témat v základních školách - 
Mediální výchova: Konkretizace obsahu tematických okruhů pro . stupeň ZŠ [online]. NÚV, 2015 [cit. 
2017-05-09]. Dostupné z: 
http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=70994&view=3251 
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Tabulka č. 6:  Souhrnný p ehled okruh  pojednávajících o reklam  v analyzované 
p íručce 
 
 

Konkretizace obsahu tematických okruh  pro Ň. stupe  ZŠ 

Okruh Podtéma Hlavní témata související s 
reklamou  

Kritické čtení a 
vnímání 
mediálních sd lení 

Mediální sd lení a jejich 
výrazové prost edky 

využití hudby v reklam , 
obrazová skladba a st ih reklam, 
hudební klipy a jejich prvky v 
reklam , remarketing 

Kritické čtení a 
vnímání 
mediálních sd lení 

Rozlišování rozdíl  v 
expresivním a citovém 
zabarvení 

prvky mluvy v reklam  

Interpretace 
vztahu mediálních 
sd lení 

Rozlišování mediálních 
sd lení 

v rohodnost reklamy  

Interpretace 
vztahu mediálních 
sd lení 

Rozeznávání stereotyp  v 
mediálním sd lení 

genderové role v reklam  

Fungování a vliv 
médií ve 
společnosti 

Vnímání vztahu médií a 
svobody projevu a význam 
tisku pro demokratickou 
společnost 

zákon o regulaci reklamy  

 
 Máme-li srovnat tento konkretizovaný obsah doporučených očekávaných 

výstup  s Rámcov  vzd lávacím programem pro základní školy, vidíme, že dochází 

op t k obsahovému rozší ené témat. Stejn  jako v doporučené očekávané výstupech, 

je zde pojetí reklamy v nich širší než RVP Z, ale nápl  RVP Z spl uje.  
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5. ůnalýza metodických materiál  

V kapitole se v nujeme vybraným metodickým materiál m vzniklým v letech 

2005 – 2015, které jsou pedagog m k dispozici na českém trhu a internetu. 

Rámcov  vzd lávací program pro základní školy není rozd len podle člen ní 

ročník  základních škol Ě1. stupe  a Ň. stupe ě, ale je obecný. Metodické materiály 

ovšem rozd leny jsou. Proto kapitola obsahuje analýzu jedné p íručky pro 1. stupe  

a dvou p íruček pro Ň. stupe  ZŠ.  

V rámci metodických materiál  pro gymnázia na českém trhu prakticky 

neexistuje p íručka, která by byla p ímo určena pedagog m na t chto školách. 

Proto v kapitole analyzujeme p íručku Media setu, projektu, který vydal jedinou on-line 

publikaci dostupnou učitel m na gymnáziích - „P íručka mediální výchovy – Mediální 

výchova na gymnáziích“78 a poté dv  knihy, Vernerova „Mediální výchova – pr ezové 

téma“79, Rothova „Mediální výchova v Čechách“80, které jsou určeny nejen 

pedagog m, a nejen na gymnáziích, ale vychází z rámcov  vzd lávacích program , 

zaobírají se tématem mediální výchovy a mohou pedagog m sloužit jako metodický 

materiál.  

 

                                                 
78KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
 
79VERNER, Pavel. Mediální výchova: průřezové téma. Úvaly: Albra, 2007. ISBN 978-80-7361-042-5. 
 
80ROTH, Ji í. Mediální výchova v Čechách: tištěná média v konfrontaci s internetem, rozhlasem a 
televizí. Praha: Tutor, 2005, 136 s. ISBN 80-867-0025-9. 
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5.1  Metodické materiály, určené pro ZŠ 

5.1.1 Metodické materiály, určené pro 1. stupe  ZŠ   

5.1.1.1 Mediální výchova: Praktické nám ty pro výuku na 1. stupni ZŠ 
81 

Tento titul vznikl v roce 2011 v nakladatelství Dr. Josef Raabe pod vedením 

Mgr. Romany Bláhové. Publikace o 88 stranách obsahuje hotové p ípravy určené 

pro výuku, vytvo ené r znými pedagogy ze základních škol. Nápl  t chto p íprav 

je určená pro žáky 1. stupn  ZŠ. Učebnice obsahuje celkem šest p íprav, kdy každá 

z nich ve výuce vyžaduje jinak široký časový rámec. Kapitoly se jmenují – Pohádky 

vlčí babičky, Média a krása, Média a reklamy, Tvorba rozhlasového vysílání, Jak nás 

ovliv uje reklama a Školní redakce pro menší d ti. 

 Téma reklamy se poprvé objevuje v kapitole “Média a krása”82. Žáci 

se v ní mají naučit kritickému p ístupu a pochopit, co stojí za vznikem um lé krásy. 

V dopl kových pracovních listech mají za úkol rozebírat billboardy a reklamní spoty 

rozhodným pohledem.  

 Další kapitola projektové výuky nese slovo reklama p ímo ve svém názvu – 

“Média a reklamy”83. „Prost ednictvím tohoto projektu se žáci učí nep ijímat reklamy 

jako hotovou v c, ale p emýšlet a diskutovat o nich, kriticky je hodnotit. Uv domují 

si výhody a úskalí jednotlivých médií, seznamují se s mechanismy p sobení reklamy 

a učí se bránit mediální manipulaci.“84  

 Kniha vybízí učitele, aby s žáky splnili adu úkolu týkajících se reklamy. 

Nejprve mají diskutovat o reklamách a o tom, zda jim vadí a pop ípad  proč. Následn  

mají žáci divadeln  sehrát n jakou reklamu, kterou znají. Ostatní d ti hádají, 

                                                 
81 BLÁHOVÁ, Romana, ed. Mediální výchova: praktické náměty pro výuku na . stupni ZŠ. Praha: Raabe, . Dobrá škola. )SBN -80-86307-74. 
 
82 BLÁHOVÁ, Romana, SMOLÍKOVÁ, Klára ed. Mediální výchova: praktické náměty pro výuku na . 
stupni ZŠ: Média a krása. Praha: Raabe, . Dobrá škola. )SBN -80-86307-74-9. 
 
83 tamtéž, s.  
 
84  tamtéž, s.  
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o jako reklamu šlo a pedagog jim k tomu klade dopl ující otázky. Následuje cvičení, 

které vede k rozvoji kritického myšlení v či čtení reklamních slogan . 

Dalším z možných cvičení je počítání úroku podle toho, jak ho nabízí daná reklama.  

 Navazující část projektu je op t praktická. Žáci mají za úkol vytvo it 

dv  reklamy. Ob  mají stejné téma, ale liší se cílovou skupinou. Jedna je určena 

pro d ti, druhá pro dosp lé. Na základ  tohoto cvičení si mají d ti uv domit, co je to 

cílová skupina a jakým zp sobem a jakými prost edky je reklama konstruována. 

V záv rečné části projektu pedagog d tem pom že vysv tlit, jak mají k reklam  

jako takové p istupovat.  

Poslední kapitolou, která se v nuje reklam , je kapitola s názvem “Jak nás 

ovliv uje reklama.”85 Dle anotace „cílem projektu je nabídnout žák m prost ednictvím 

činnostního učení možnost utvá et si ucelený pohled na problematiku Mediální 

výchovy, stimulovat postoje a hodnotový systém žák  a učit je vnímat odlišnosti 

jako p íležitost k vlastnímu obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu. Pokusíme se zjistit, 

jakou roli hraje reklama v každodenním život .“ 86 

 Projekt zabere celkem čty i vyučovací hodiny – jednu v rámci českého jazyka, 

jednu ve výtvarné výchov , jednu v hudební výchov  a jednu v informatice.  

 V českém jazyce pedagog seznámí žáka s pojmy reklama a slogan. Bude 

se studenty diskutovat na téma druhy reklamy, ovliv ování reklamou, reklamní kladné 

a záporné d sledky. Na konci hodiny mají studenti za úkol sami začít pracovat 

na vlastní reklam  vytvo ením jejího sloganu a vybráním produktu a zárove  vyplnit 

pracovní list, který se zam uje na slogany.  

 V rámci výtvarné výchovy mají žáci diskutovat nad reklamami z výtvarného 

hlediska. Dále pokračují v tvorb  vlastní reklamy, tentokrát se v nují jejímu 

výtvarnému ztvárn ní.  

 Hudební výchova upozor uje žáky na to, že reklamu mohou také slyšet. 

Žáci p emýšlí nad zvuky, které znají z reklam a nad známými zn lkami a d lají 
                                                 
85  BLÁ(OVÁ, Romana, J)Ř)ČKOVÁ, Radislava. ed. Mediální výchova: praktické náměty pro výuku na 

. stupni ZŠ. : Jak nás ovlivňuje reklama.  Praha: Raabe, , s. . Dobrá škola. )SBN -80-86307-
74-9. 
 
86 tamtéž, s.  
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praktická cvičení. V informativní výuce si žáci p ipraví prezentaci k reklam , kterou 

vytvá eli v českém jazyce a výtvarné výchov . Následn  materiál prezentují 

svým spolužák m.  

Tabulka č. 7: Souhrnný p ehled kapitol a témat pojednávajících o reklam  

v analyzované p íručce 

 

Mediální výchova: Praktické nám ty pro výuku na 1. stupni ZŠ 

Kapitola Hlavní témata související s reklamou  

Média a krása kult krásy v reklam  

Média a reklama kritický p ístup k reklam , mechanismy p sobení reklamy, reklamní 
manipulace 

Jak nás ovliv uje 
reklama 

pojem reklama, slogan, druhy reklamy, manipulace reklamou, 
um lecký pohled na reklamu, hudba v reklam , prezentace 

 
 

5.1.2 Metodické materiály, určené pro Ň. stupe  ZŠ a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií 

5.1.Ň.1 Mediální výchova: p íručka učitele pro Ň. stupe  ZŠ a 
odpovídající ročníky víceletých gymnázií 87 

 V roce Ň01ň vydal kolektiv autor  nakladatelství FRůUS, pod vedením PhDr. 

Jind icha Urbana, Ph.D., p íručku mající ř6 stran určenou pro Ň. stupe  ZŠ 

a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Dle anotace má p íručka pomáhat 

a inspirovat kantory, aby moderním a zajímavým p ístupem p edávali svým žák m 

dostatečné informace.  Samotnému obsahu pro hodiny v knize p edchází stručn  shrnutý 

Rámcový program pro základní školy, kapitola týkající se výstup  a kompetencí 

a také kapitola o doporučených metodách a form  práce se studenty. P íručka jako 

taková je rozd lena do 7 hlavních kapitol – Co jsou to média a jak fungují, Bezpečný 

internet, Mediální technologie, Mediální obsahy a sd lení, Média a reklama, Média 

a zábava, Práce v médiích. Krom  t chto témat nabízí kniha pedagog m také krátký 

                                                 
87 BĚLO(LAVÁ, Eva a Jindřich URBAN. Mediální výchova: pro . stupeň ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií. Plzeň: Fraus, . )SBN -80-7238-457-0. 
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slovníček pojm  z mediální výchovy a dopl kové pracovní listy, které mohou použít 

v rámci svých hodin.  

 Téma reklamy je v této p íručce nep ímo poprvé nastín no formou úkolu 

v kapitole Mediální obsahy a sd lení. Úkolem pro žáky je „Rozd lte se do tv rčích 

skupin a vytvo te reportáž, fotoreportáž, krátký spot na téma „Jak se žije v naší 

škole“.“88 Následn  mají žáci diskutovat nad d v ryhodností jednotlivých zpracování. 

Jedním z dalších cvičení, které v této kapitole následuje je rozeznávání informativního, 

zábavního a obsahového sd lení. Krom  toho mají studenti za úkol tato sd lení sami 

vytvo it.  

 Další kapitolou je „Média a reklama“ Podle nakladatelství Fraus je cílem této 

kapitoly seznámit žáky s pojmem reklama, ukázat jim formy a tvorbu reklamní 

kampan  a obeznámit je s reklamními úskalími a negativními projevy. Pedagog probere 

pojmy – „reklama, outdoorová reklama, produktová reklama, značková reklama, 

reklamní kampa , reklamní sd lení, marketing, klamavá reklama, billboard, televizní 

reklama, tisková reklama, sv telná reklama, mobilní reklama, alternativní média, ústní 

reklama, product placement, propagační p edm ty, plakát, banner, vizitky, reklamní 

spot, newsletter, e-mailing, jingle, logo, story-board, promotion, clip-rámy, leták, 

walkboard, reklamní slogan“.89 V rámci práce s učivem pedagog v hodin  vede ízenou 

diskuzi o obsahu n kolika reklam. Nechá žáky vytvo it inzerát a reklamní leták 

na libovolné zboží a také vytvo it reklamní kampa  na jakýkoliv školní výrobek. P itom 

žák m vysv tlí, co je to cílová skupina, slogan a jak funguje načasování kampan . 

Tyto nabité znalosti žáci aplikují p i pln ní zadání. Posledním úkolem je tvorba 

fotokomiksu, který bude obsahovat vhodný product placement.  

 Další část kapitoly je v nována ešení lehčích úkol  a otázek. Díky nim studenti 

zjistí, co obsahu zákon o reklamn , co je to srovnávací reklama, jaké prvky se v reklam  

objevují, dozví se o Rad  pro reklamu Ěa sami pak vytvo í svouě. Osvojí si pojem 

podprahové vnímaní a zamyslí se nad rozdílem mezi komerčními reklamami 

a reklamami na neziskové projekty.  

 Ke kapitole je p ičlen n samostatný pracovní list na téma Slogan. Studenti jsou 
                                                 
88 tamtéž, s.  
 
89 tamtéž, s. 31 
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seznámeni s jeho definicí a dále se pokouší nad slogany diskutovat a uvedená reklamní 

hesla p i azovat jejich značkám. Krom  toho mají za úkol pomocí brainstormingu 

vytvo it slogan propagující jejich školu.  

 Následující téma  p íručky se jmenuje Média a zábava. Úkol, který se vztahuje 

k reklamn , je tvorba reklamního spotu. Zbytek kapitoly je již čist  v nován mediální 

zábav . Poslední kapitolou je Práce v médiích. V ní je téma reklamy, včetn  reklamních 

zam stnání, vynecháno.   

 

Tabulka č. Ř: Souhrnný p ehled kapitol a témat pojednávajících o reklam  

v analyzované p íručce 

 

Mediální výchova: p íručka učitele pro Ň. stupe  ZŠ a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií 

Kapitola Hlavní témata související s reklamou  

Mediální 
obsahy a 
sd lení 

tvorba reklamního spotu na téma “Jak se žije v naší škole” 

Média a 
reklama 

pojem reklama, formy reklamy, tvorba reklamní kampan , pozitivní a 
negativní projevy reklamy, cílová skupina, timing reklamních kampaní, 
product placement, srovnávací reklama, Rada pro reklamu, komerční a 
nekomerční reklamy, slogan 

Média a 
zábava 

tvorba reklamního spotu 

 

5.1.Ň.Ň Mediální výchova: Tvo ivé nám ty pro výuku pr ezových 
témat na Ň. stupni ZŠ 90 

 Nakladatelství Dr. Josef Raabe v roce 2011 vydalo publikaci o 299 stranách 

pro učitele určenou učitel m, které učí na Ň. stupni základních škol. Stejn  jako p íručka 

Mediálního výchova od nakladatelství FRAUS má pomáhat pedagog m s pr ezovým 

tématem mediální výchovy.  

                                                 
90 ŘÍČAŘOVÁ, Andrea a kolektiv. Cesta za knihou: Mediální výchova: Tvořivé náměty pro výuku 
průřezových témat na . stupni ZŠ. Jaroměř: Dr. Josef Raabe, . )SBN -80-87553-19-0. 
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 Kniha je rozd lena do 4 kapitol – Manipulace aneb Účel sv tí prost edky, Nová 

informační lavina, Cesta za knihou – 1. část, Cesta za knihou – Ň. část.  

 Manipulace aneb Účel sv tí prost edky je tématem, které obsahuje 11 drobných 

podkapitol a jehož autorem je Mgr. Dalibor Dudek. Je doporučeno p edevším 

student m ř. ročník  základních škol a odpovídajícímu ročníku víceletých gymnázií. 

Téma reklamy je zde zmín no doslova jednou – p i p íkladu manipulativních postup  

mají žáci za úkol p ipravit modelovou situaci a jednou z oblastí pro tuto problematiku 

je práv  reklama.  

 Druhou kapitola publikace nese název Nová informační lavina a je společným 

dílem Pavly Janečkové a Hany Milostné. Pedagog má díky nabitým informacím žáky 

dostatečn  obeznámit se zkreslováním informací pomocí médií a naučit je vyhledávat 

informace z více zdroj . Reklama je z tohoto tématu stoprocentn  vynechána.  

Publikace počítá s tím, že mediální výchova není na základních školách 

samostatným p edm tem. Proto obsahuje Ň kapitoly s názvem Cesta za knihou – 

ty dohromady tvo í projekt, který se m že prolínat s českým jazykem, výtvarnou 

výchovou, pracovní výchovou, informatikou a d jepisem. Očekává se, 

že tato projektová výuka bude trvat jeden až dva m síce Ězhruba 10 – Ň0 vyučovacích 

hodin). V t chto p edm tech žáci vytvo í skupinky a společn  dávají dohromady novou 

knihu. Mají rozd lena jednotlivá zam stnání („spisovatel, ilustrátor, nakladatel, 

redaktor, grafik, tiska , kniha , knihkupec“91ě. „Jejich úkolem je vymyslet, napsat, 

ilustrovat, vysázet, svázat a „vydat“ ve vlastním „nakladatelství“ knihu Ěta je sborníkem 

text  na určité téma, výtvarných prací a fotografií, jež text doprovázejí a ilustrujíě a pak 

ji zajímav  nabídnout a „prodat“ spolužák m ve t íd /škole, ve t ídním/školním 

knihkupectví. B hem p ípravy prací na knize a p i její výrob se žáci seznámí s historií 

písma a knihy, pracují s textem, srovnávají a hodnotí informace, formulují 

své myšlenky, uplatní svou fantazii a tvo ivost, textovým a výtvarným zp sobem 

se vyjad ují ke konkrétnímu tématu, osvojí si nové dovednosti, vzájemn  spolupracují 

a pomáhají si, p edávají si informace, uv domí si roli a význam mediálního sd lené 

                                                 
91KOS)NA, Michal a Andrea ŘÍČAŘOVÁ. Cesta za knihou: Mediální výchova: Tvořivé náměty pro výuku 
průřezových témat na . stupni ZŠ. . Jaroměř: Dr. Josef Raabe, , s. . )SBN -80-87553-19-0. 
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a reklamy.“92 

 Reklam  je tedy v nována jedna z částí poslední kapitoly – Prezentace prací 

všech skupin žák  a prodej v t ídním knihkupectví. Cílem je, aby si žáci p edevším 

uv domili roli reklamního mediálního sd lení a byli schopni využít svou vlastní 

kreativitu. 

Tabulka č. ř: Souhrnný p ehled kapitol a témat pojednávajících o reklam  

v analyzované p íručce 

 

Mediální výchova: Tvo ivé nám ty pro výuku pr ezových témat na Ň. stupni ZŠ 

Kapitola Hlavní témata související s reklamou  

Manipulace aneb Účel sv tí prost edky manipulace 

Cesta za knihou 1. a 2. role reklamního mediálního sd lení 
 

5.2. Metodické materiály, určené pro čtyřletá gymnázia a odpovídající 

ročníky víceletých gymnázií 

5.Ň.1. P íručka mediální výchovy - Mediální výchova na gymnáziích93  

Tato p íručka vznikla v rámci projektu Media setu94 Mediální výchova 

na gymnáziích”. Projekt probíhal od 1. íjna Ň00ř do ň1. íjna Ň011. “Primárním účelem 

projektu Mediální výchova na gymnáziích je napomoci pedagog m a student m 

pardubických gymnázií s výukou mediální výchovy jako povinné součásti 

                                                 
92tamtéž, s.  
 
93 KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
 
94 Příručka je součástí MED)A SETU – komplexního metodického a informačního ná- stroje 
podporujícího výuku mediální výchovy. Jednotlivé nástroje – Příručka mediální výchovy, Pracovní listy, 
Příručka dobré praxe, krátkometrážní výukové filmy a webová platforma www.mediasetbox.cz – tvoří 
ucelený soubor, v němž každý nástroj má svůj význam a funkci. Součástí MED)A SETU je CD s 
výukovými materiály v elektronické verzi.   KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010, s. 5. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
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vzd lávání.”95 Publikaci mající 14Ň stran sepsala Mgr. Dana Krouželová s kolektivem 

spoluautor  a momentáln  je k dispozici on-line pro volné použití.  

Obsahem je osm hlavních modul , Mediální výchova a mediální gramotnost, 

Role médií v informační společnosti, Public Relations a reklama, Masová komunikace 

a žurnalistika, Mediální produkce, Vizuální komunikace, Mediální legislativa a regulace 

v ČR a Média v politice, kdy každý modul je ješt  člen n na menší kapitoly. Na moduly 

navazují Pracovní listy s nám ty a aktivitami pro výuku a také krátkometrážní výukové 

filmy. Moduly je dobré chápat jako studijní materiály pro pedagoga, který na základ  

získaných v domostí je schopen používat pracovní listy jako metodický nástroj. 

“Pracovní listy na tuto p íručku tematicky navazují a rozvíjejí témata modul  p edevším 

po praktické stránce. Každý pracovní list je dopl ujícím nástrojem k jednotlivým 

modul m p íručky. Krom  ady praktických aktivit k výuce mediální výchovy pracovní 

listy obsahují také cíle jednotlivých vyučovacích hodin, návrhy pracovních metod 

a pot ebných pom cek, nechybí ani domácí úkoly pro studenty.”96 

Modul 1 nese název “Mediální výchova a mediální gramotnost”97. Seznamuje 

pedagoga s pojmy globalizace, informační společnost, masová médi, mediální výchova, 

mediální gramotnost, postmodernismus a virtuální reality. Reklamy jako takové 

se nedotýká. Stejn  tak druhý modul, který se jmenuje Role médií v informační 

společnosti.  

Reklam  p ímo se v nuje modul číslo ň s názvem “Public Relations98 

                                                 
95 O projektu. In: Media set [online]. Praha: KONEP, 2017 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/cs/o-projektu/ 
 
96 KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010, s. 3. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
 
97 tamtéž, s.  
 
98 Public Relations z angl. public = veřejný, relation = vztah, spojitost, souvislost atd.  - většinou 
nepřekládaný pojem pro systematický styk a komunikace s širokou veřejností i s různými cílovými 
skupinami, jejichž smyslem je vytváření a udržování dobrých vztahů, vzájemného porozumění a 
příznivého klimatu pro dosahování určitých komerčních, nekomerčních a politických cílů jednotlivci, 
formálními i neformálními skupinami, firmami, institucemi atd.   OSVALDOVÁ, Barbora a Jan 
HALADA A KOLEKTIV. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. ., rozš. vyd. 
Praha: Libri, 2007, s. 163-164. ISBN 978-80-7277-266-7 
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a reklama.”99 Pedagog sám na základ  nastudování tohoto modulu je schopen “rozlišuje 

pojmy Public Relations a reklama, charakterizuje druhy a typy reklamy a požadavky 

na n . Pochopí úlohu komerční, sociální a politické reklamy a seznámí se s jejich rolí 

ve společnosti. Získá p ehled o reklam  v tisku, rozhlasové a televizní reklam , reklam  

na internetu, vn jší Ěoutdoorovéě reklam .”100 Díky tomu je schopen p edat studentovi 

pat ičné informace. 

Kapitola jako taková je rozčlen na do n kolika subkapitol. První subkapitoly 

se v nují p evážn  Public Relations, navazující zbylé se v nují reklam . Mezikapitola 

nese název “Vztahy a rozdíly mezi Public Relations a reklamou”101. Podle p íručky 

“reklamou Ěz latinského reclamare = vyvolávat, na n co upozor ovat, vychvalovatě 

nazýváme jakoukoli placenou formu sd lení o zboží, výrovku službách, myšlenkách, 

firm , značce. Cílem je p edevším zvýšení prodeje, informování a ovliv ování 

zákazník 102”. Aby pedagogové (a i studenti) lépe pochopili vztah reklamy s PR103, 

obsahem kapitoly je i komparativní tabulka104. 

Další subkapitola nese název “Reklama komerční, politická a sociální”105. 

Vysv tluje pedagog m, jaké jsou rozdíly mezi t mito druhy reklamy, jaké jsou jejich 

cíle a uvádí jednotlivé p íklady. “Reklama podle typu média”106 je subkapitolou v nující 

se reklam  v tisku, televizi, rozhlase, na internetu a také outdoorové reklam . 

Vysv tluje charakteristiky t chto reklam a jejich účel. Subkapitola “Obecné požadavky 

                                                 
99 KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010, s. 39. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
 
100 tamtéž, s.  
 
101  tamtéž, s.  
 
102 tamtéž, s.  
 
103 PR = Public Relations 
 
104 KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010, s. 49. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
 
105 tamtéž, s.  
 
106 tamtéž, s.  
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na reklamu”107 ukazuje, dle jakých pravidel a právních norem smí být reklama 

vytvá ena a distribuována. Seznamuje s Kodexem reklamy a jeho základními 

požadavky na reklamu.  

Na tento modul navazuje Pracovní list ň. Je rozd len na pracovní list 

pro pedagoga a pracovní list pro studenta. List obsahuje čty i aktivity pro studenty, 

na základ  nichž jsou “studenti vedeni ke kritickému čtení a interpretaci vztahu 

mediálních sd lení a reality. Rozpoznávají manipulativní funkci reklamy a zaujímají 

k ní kritický prostor. Získávají zkušenost  medializací ve ejné akce.”108 

První aktivita nese název “Jaké jsou cíle a prost edky komerční 

reklamy”109. Každý student má za úkol p inést do hodiny alespo  p t komerčních 

sd lení vyst ižených z novin. Následn  jsou rozd leni do dvojic a každý z dvojice 

vypl uje pracovní list. “ve dvojici studenti vyčlení p íklady produktové a značkové 

reklamy. Dvojice určí svého mluvčího, který prezentuje reklamy a upozor uje 

na produktovou a značkovou reklamu. Studenti ve dvojici diskutují nad cíli a prost edky 

reklamy, zaznamenávají je do pracovního listu. Druhý žák Ězm na mluvčíhoě prezentuje 

výsledky. Učitel zaznamenává na tabuli cíle a prost edky, nakonec iniciuje diskuzi 

k zjišt ným záv r m.”110 

Druhá aktivita se v nuje reklamním spot m. Studenti si na základ  ní mají 

uv domit cíle, zp soby a prost edky televizní reklamy. Cvičení začíná shlédnutím 

reklamního spotu, poté studenti odpovídají na otázky: “Jaký je hlavní cíl a zám r 

prezentovaného reklamního spotuť, Co krom  reklamního sd lení uvedený spot ješt  

propagujeť, Určete hlavní cílovou skupinu reklamního spotu., Využívá argumenty 

ve prosp ch nabízeného výrobkuť, Jaké emotivní záb ry využívá reklamní spot? 

A pročť, Kdo v reklamním spotu vystupuje a v jaké roliť, Jakými prost edky Ěsymbolyě 

                                                 
107 tamtéž, s.  
 
108 KROUŽELOVÁ, Dana. Pracovní listy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. Pardubice: Koalice 
nevládek Pardubicka, 2010, s. 10. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000027/mediaset-pracovni-listy.pdf 
 
109 tamtéž, s.  
 
110 KROUŽELOVÁ, Dana. Pracovní listy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. Pardubice: Koalice 
nevládek Pardubicka, 2010, s. 10. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000027/mediaset-pracovni-listy.pdf 
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je nabízený výrobek prezentovánť”111 Po vypln ní všech otázek následuje celot ídní 

diskuze ízená pedagogem.  

“Uv domit si účinnost a manipulativnost reklamy v našem nejbližším okolí”112,  

se klade za cíl t etí aktivita s názvem “Outdoorová reklama”113. Student m je zadán 

domácí úkol - nafocení outdoorové reklamy. Poté fotografie prezentují a určují účinnost 

a manipulovatelnost dané reklamy. “Dále prezentují p íklady reklam, 

u nichž se domnívají, že byla porušena etická stránka reklamy podle Kodexu 

reklamy”.114 

Poslední cvičení navazující na Modul ň nese název “Charitativní akce”115. 

V ní studenti mají za úkol pozvat ve ejnost na charitativní akci prost ednictvím tiskové 

zprávy, které sami vytvo í. Tímto cvičením celkov  končí Modul ň.  

Mediální produkce je kapitola v rámci Modulu 5, který se  okrajov  v nuje také 

reklam  a to konkrétn  v subkapitole “Účinky mediálních produkt  na p íjemce”.116 

Zde je pedagog m vysv tleno, jak je možné ovliv ovat jedince, sociální skupiny i celou 

společnost a jak se takových účink  dociluje. Jsou zde ukázány i účinky, které 

zp sobuje reklama a to konkrétn  - účinky komerčních kampaní, účinky politických 

kampaní a účinky sociálních kampaní.  

Další subkapitola nese název “Média, estetizace života, novodobé kulty 

a hry”117. V ní jsou pedagogové seznámeni s pojmem estetizace, s kultem dokonalé 

image, ze které t ží práv  reklama. V nuje se také kultu celebrit a celebritizaci, 

a také zábavné produkci. Subkapitola “Zásady realizace komunikační kampan ” 

                                                 
111 tamtéž, s.  
 
112 tamtéž, s.  
 
113 tamtéž, s.  
 
114 tamtéž, s.  
 
115 tamtéž, s.  
 
116 KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010, s. 85. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
 
117 tamtéž, s.  
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vysv tluje, proč jsou komunikační kampan  pot eba, definuje je “jako soubor p edem 

naplánovaných komunikačních aktivit s využitím nástroj  reklamní komunikace 

k oslovení ve ejnosti Ětj. zákazník , potenciálních zákazník , ostatní ve ejnostiě.”118 

Ukazuje pedagog m také “P t M” Philipa Kotlera a p esv dčovací techniky používané 

v komunikačních kampaních.  

“Tvorba reklamního sd lení”119 je samostatnou subkapitolou Modulu 5. 

Vysv tluje, jakou roli hraje cíl, který si pro reklamu stanovíme. Ukazuje, s jakými 

lidskými hodnotami, pot ebami a motivy, p i tvorb  reklamního sd lení pracuje., 

interpretuje i Maslowovu motivační teorii lidských pot eb, v nuje se jazykovým 

a kompozičním prost edk m v reklam . Subkapitola obsahuje vysv tlení toho, co je 

reklamní slogan, a jak se vytvá í. Poslední část subkapitoly se v nuje prezentaci 

komunikační kampan  zadavateli a desateru dobré prezentace.  

Pracovní list 5 je navazujícím materiálem tohoto modulu. Tématu reklamy 

se dotýká druhá aktivita tohoto pracovního listu - “ůnalýza reklamy v tisku”120. Cílem 

tohoto cvičení je “rozpoznat p esv dčovací techniky v reklamních sd leních. Rozvíjet 

vnímání výrazových a estetických prost edk  reklamy.”121 Studenti na základ  

donesených reklam mají za úkol vyplnit n kolik úkol  v pracovním listu - “název 

inzerující firmy; reklamní slogan; určete hlavní cílovou skupinu, pro kterou je reklama 

určena; název propagovaného produktu Ěvýrobku, služby, idejeě nebo značkyě; 

zaškrtn te p esv dčovací techniky, které reklama používá.”122 Poté následuje diskuze 

korigovaná pedagogem.  

Reklam  se v nuje také aktivita “Reklamní kampa ”123. Cílem pro studenty 

je “získat praktické dovednosti p i p íprav  komunikačního projektu. Naučit 

                                                 
118 tamtéž, s.  
 
119 tamtéž, s.  
 
120 KROUŽELOVÁ, Dana. Pracovní listy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. Pardubice: Koalice 
nevládek Pardubicka, 2010, s. 15. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000027/mediaset-pracovni-listy.pdf 
 
121 tamtéž, s.  
 
122 tamtéž, s.  
 
123 tamtéž, s. -16 
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se prezentovat projekt za pomoci p esv dčivé argumentace”.124 Studenti si mohou 

vybrat ze t í témat - “Kou ení škodí zdraví”125, “Životní prost edí nás zajímá”126 a “PR 

kampa  - MISS gymnázium”127. Vytvo í kampa , určí její mediální prost edky, 

navrhnou její slogan a práci společn  odprezentují p ed t ídou.  

Modul 7 s názvem “Mediální legislativa a regulace v ČR” “se v nuje mediální 

legislativ  a regulaci elektronických a tišt ných médií jako reakci  společnosti 

na existující mediální rizika. Výklad zahrnuje principy regulace  p ístupu k vysílání, 

také regulace obsahu a popisuje konkrétní zákonnou úpravu v české republice 

i praktické fungování této regulace. MoDul zmi uje i autoregulaci médií 

jako komplementární p ístup k minimalizování mediálních rizik.”128“ 

Kapitola vysv tluje zákon o regulaci reklamy (40/1995), jeho pravidla 

a omezení, která klade. V pracovních listech na toto téma navazuje Aktivita 2 s názvem 

“Kodex reklamy”129. “Studenti pracují ve dvojici. Učitel dvakrát promítne reklamní 

spoty na Fidorku a na Fernet Stock z výukového CD. Studenti promýšlejí odpov di 

na otázky v pracovním listu. P i formulování svých odpov dí se ídí Kodexem reklamy. 

Učitel vyzve vybrané dvojice k prezentaci názor  na míru porušení t chto zásad 

u shlédnutých reklam. ídí společnou diskuzi a vým nu názor . Na záv r studenti 

mohou prezentovat další p íklady reklam, kde se domnívají, že byl porušen Kodex 

reklam.”130 

Ostatní témata v “P íručce mediální výchovy - Mediální výchova 

na gymnáziích”, již nejsou relevantní k tématu reklama a týkají se ostatních témat 
                                                 
124 tamtéž, s.  
 
125 tamtéž, s.  
 
126 tamtéž, s.  
 
127 tamtéž, s.  
 
128KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010, s. 113. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
 
129 KROUŽELOVÁ, Dana. Pracovní listy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. Pardubice: Koalice 
nevládek Pardubicka, 2010, s. 19. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000027/mediaset-pracovni-listy.pdf 
 
130tamtéž, s.  
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mediální výchovy. 

Tabulka č. 10: Souhrnný p ehled kapitol a témat pojednávajících o reklam  

v analyzované p íručce 

 
 

P íručka mediální výchovy - Mediální výchova na gymnáziích 

Kapitola Podkapitola Hlavní témata související s reklamou  

Public Relations Vztahy a rozdíly mezi 
Public Relations a 
reklamou 

rozdíly mezi PR a reklamou, definice 
reklamy 

Public Relations Reklama komerční, 
politická a sociální 

druhy reklamy, cíle reklamy 

Public Relations Reklama podle typu 
média 

reklama v tisku, outdooru, TV, rozhlase, na 
internetu 

Public Relations Obecné požadavky na 
reklamu 

zákon o reklam , Kodex reklamy 

Mediální 
produkce 

Účinky mediálních 
produkt  na p íjemce 

účinky reklamy - komerčních, politických, 
sociálních 

Mediální 
produkce 

Média, estetizace 
života, novodobé kulty 
a hry 

kult dokonalé krásy, kult celebrit 

Mediální 
produkce 

Zásady realizase 
komunikační kampan  

p t M, p esv dčovací techniky, 
komunikační kampa  

Mediální 
produkce 

Tvorba reklamního 
sd lení 

cíl reklamy, Maslowova motivační teorie 
lidských pot eb, jazykové a kompoziční 
prvky reklamy, slogan, prezentace 
komunikační kampan  

Mediální 
legislativa a 
regulace v ČR 

P ehled nejd ležit jších 
“mediálních” zákon  v 
ČR 

zákon o regulaci reklamy, Kodex reklamy 
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5.Ň.Ň  Mediální výchova: pr ezová témata 131 

“Pro základní orientaci v oblasti výchovy k mediální gramotnosti m že učitel m 

posloužit i publikace Pavla Vernera Mediální výchova, která je též určena pro učitele 

základních a st edních škol a p ináší stručný p ehled základních tematických okruh  

mediální výchovy.“132 Tato krátká, 106 stran mající publikace, vyšla v roce Ň007 

ve vydavatelství ůlbra. Je člen na do t inácti hlavních kapitol, prvních jedenáct z nich 

se v nuje úvodu a teorii do témat mediální výchovy, poslední dv  se zabývají samotnou 

mediální výchovou jako pr ezovým tématem a její implementací do českého školního 

kurikula. Nutno íci, že Vernerovu knihu nem žeme považovat za klasický metodický 

materiál, ale spíše jako studijní materiál pro pedagoga, ze kterého m že vycházet.  

Podíváme-li se, jak se autor v nuje reklam , zjistíme, že ji vždy elegantn  

za azuje do probíraných témat. V kapitole “Charakteristika noviná ských žánr ” 

vysv tluje jednotlivé žánry a rozebírá, co je to reklamní článek, PR článek a reklamní 

slogan. V kapitole “Rozhlasová a televizní tvorba” rozd luje po ady dle jejich funkcí, 

zde zmi uje i funkci reklamní. Pom rn  velkou část obsahu v rámci kapitoly 

“Manipulační praktiky v žurnalistické praxi” v nuje p íklad m manipulačních praktik 

v reklam . Další kapitolou je legislativa, v ní za azuje do tématu a posléze vysv tluje 

zákon č. 40/1řř5 o regulaci reklamy.  

Krom  dopln ní probíraných témat, Verner ve své knize ud luje prostor reklam  

jako samostatné kapitole s názvem “Reklama v masmédiích”. Vysv tluje historické 

počátky reklamy v tisku, poukazuje na slavné reklamní tv rce, upozor uje na rizika, 

která hrozí spot ebitel m pod vlivem reklamy, zmi uje se o existenci Rady pro reklamu, 

a upozor uje na špatnost klamavé reklamy.  

Jak již víme, poslední dv  kapitoly se v nují samostatn  mediální výchov . 

Ale ani v nich není reklama zapomenuta. ůutor uvádí p íklady, jak začlenit mediální 

výchovu do vyučovacích hodin, pokud na škole neexistuje samostatný p edm t. 

Vytvo il proto matematický p íklad, který pedagogové mohou aplikovat v hodinách 

matematiky. “Žáky je t eba vést k tomu, aby si bedliv  všímali sazby RPSN Ěroční 

                                                 
131  VERNER, Pavel. Mediální výchova: průřezové téma. Úvaly: Albra, 2007. ISBN 978-80-7361-042-
5. 
 
132 WOLÁK, Radim. Učebnice a portály mediální výchovy v ČR. In Komunikace, média, 
společnost/Studia Nuntios Communicandi, Ň011, s.5, č. 1, ISSN 1Ř04–4190.  
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procentní sazby náklad , které mohou být p ekvapiv  rozdílné, [...]. Rozborem 

a kritickým posouzením této reklamy vedeme žáky jak k mediální, tak i k finanční 

gramotnosti.”133 

Tabulka č. 11: Souhrnný p ehled kapitol a témat pojednávajících o reklam  

v analyzované p íručce 

 

Mediální výchova: pr ezový témata 

Kapitola Hlavní témata související s reklamou  

Charakteristika noviná ský 
žánr  

reklamní článek, PR článek, reklamní slogan 

Rozhlasová a televizní 
tvorba 

funkce reklamní 

Manipulační praktiky v 
žurnalistické praxi 

manipulační techniky, klamavá reklama  

Public Relations zákon o reklam , Kodex reklamy 

Legislativa zákon o regulaci reklamy 

Reklama v masmédiích historie reklamy v tisku, slavní reklamní tv rci, rizika 
reklamy, Rada pro reklamu, klamavá reklama 

 

5.Ň.ň. Mediální výchova v Čechách: Tišt ná média v konfrontaci s 

internetem, rozhlasem a televizí134 

“Prvním titulem, který se objevil na našem knižním trhu a sliboval vhled 

do oblasti mediální výchovy, byla kniha Ji ího Rotha nazvaná Mediální výchova 

v Čechách Ěs podtitulem Tišt ná média v konfrontaci s internetem, rozhlasem 

a televizí). Autor knihy, tehdy šéfredaktor lifestylového m síčníku, v úvodu uvádí: 

„ůč publikace nese titul mediální výchova, nejde o žádnou učebnici. Výchova 

                                                 
133 VERNER, Pavel. Mediální výchova: průřezové téma. Úvaly: Albra, 2007, s. 104. ISBN 978-
807361042-5. 
 
134 ROT(, Jiří. Mediální výchova v Čechách: tištěná média v konfrontaci s internetem, rozhlasem a 
televizí. Praha: Tutor, 2005., s.5. ISBN 80-867-0025-9. 
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je tu mín na spíše jako p edávání zkušeností s českou mediální scénou.135“”136 Kniha 

má 1ň6 stran a vyšla v roce Ň005 v nakladatelství a vydavatelství TUTOR a opravdu 

není učebnicí či metodickou knihou, ale spíše p íručkou, kterou mohou využívat 

jak pedagogové, tak studenti. Je člen na celkem do jedenácti kapitol, kdy každá z nich 

obsahuje adu praktických p íklad  a ukázkový obrazový materiál. Krom  toho záv r 

každé kapitoly obsahuje slovníček pojm  a test s otázkami, ve kterém si mohou čtená i 

ov it své nov  nabité znalosti. Vhodný postup ešení testu a jeho otázek poté naleznou 

v záv ru knihy.   

Samotný obsah je v nován p edevším tiskovým médiím, jejich fungování, 

žánr m a celkové orientaci se v tiskovém sv t . Téma reklamy je zde zmi ováno pouze 

okrajov  v návaznosti na p íslušné kapitoly. ůutor v knize vysv tluje, jak funguje 

inzerce a proč je d ležitá pro chod novin. Ukazuje, jak vypadá skrytá reklama 

a seznamuje čtená e s pojmem PR agentura. Upozor uje na vnímání fotografií 

a to i ve spojitosti s reklamou. Tím veškeré zmínky o reklam  končí, kniha 

již neobsahuje žádné definice a poučky k tématu.  

Tabulka č. 1Ň: Souhrnný p ehled kapitol a témat pojednávajících o reklam  

v analyzované p íručce 

 

Mediální výchova v Čechách: Tišt ná média v konfrontaci s internetem, rozhlasem a 
televizí 

Kapitola Hlavní témata související s reklamou  

Noviny jako nástroj 
zisku 

reklamní inzerce 

Co se dá schovat do 
článku 

PR agentura, skrytá reklama, vnímání vizuálního stylu 
fotografií v reklam  

5.2.4 Mediální výchova: Metodika 

 V roce Ň010 Computer Media vydal čty i na sebe navazující publikace určené 

                                                 
135 tamtéž, s.  

136 WOLÁK, Radim. Učebnice a portály mediální výchovy v ČR. In Komunikace, média, 
společnost/Studia Nuntios Communicandi, Ň011, s.Ň, č. 1, ISSN 1Ř04–4190.  
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pro pedagogy a studenty. Knihy Mediální výchova: Metodika137 a Mediální výchova: 

Cvičebnice ešení138 jsou určeny p edevším pedagog m, Mediální výchova139Ěučebniceě 

a Mediální výchovy: Cvičebnice zadání140 student m. V této kapitole analyzujeme 

publikace Mediální výchova: Metodika s odkazem na učebnici pro studenty.  

 Samotná kniha Metodika má celkem 11Ň stran a je rozd lena do t í hlavních 

sekcí. První sekce se v nuje obecnému úvodu do mediální výchovy. Druhá část 

je metodickým materiálem vztahujícím se k probíraným témat m v učebnici, t etí část 

se v nuje dopl kovým témat m pro referáty a samostatnou práci student .  

 První kapitola, která je provázána s reklamou, se jmenuje “Média”. Konkrétn  

v subkapitole “Ve ejnoprávní a soukromá média”. Studenti se v rámci ní mají naučit 

chápat financování soukromých médií. V metodické p íručce pedagog m nejsou 

navrženy diskuzní či jiné aktivity, avšak mají možnost na základ  p iložených materiál  

rozší it toto téma o Evropskou úmluvu o p eshraniční televizi. Součástí jsou i n které 

vý atky z úmluvy, které souvisí s tématem reklamy.141  

 “Média a reklama” je samostatnou kapitolou v nující se tomuto tématu. 

V učebnici je rozd lena do p ti po sob  jdoucích subkapitol, jenž se v nují reklam . 

Metodika je v tomto p ípad  rozd lena na t i hlavní části. 

 První část navrhuje pedagogovi témata k diskuzi ve t íd . Diskuze probíhá 

na základ  p iložené printové reklamy a probíranými oblastmi je: cílová skupina 

reklamy, p sobení reklamy, cíl, reakce r zných v kových kategorií na tuto reklamu, 

použité p esv dčovací techniky, životní styl v reklam , využité média a potenciální 

škodlivost. Cílem cvičení má být pro studenty pochopit sd lení reklamy. Druhá část 

                                                 
137 POSPÍŠ)L, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova: Metodika. 1. Kralice na Hané: Computer 
Media, 2010, 112 s. ISBN 978-80-7402-040-7. 
 
138 POSPÍŠ)L, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova: Cvičebnice řešení. 1. Kralice na Hané: 
Computer Media, 2010, 88 s. ISBN 978-80-7402-055-1. 
 
139 POSPÍŠ)L, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 
2010, 88 s. ISBN 978-80-7402-022-3. 
 
140 POSPÍŠ)L, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova: Cvičebnice zadání. 1. Kralice na Hané: 
Computer Media, 2010, 88 s. ISBN 978-80-7402-039-1. 
 
141 POSPÍŠ)L, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 
2010, s. 37 - 38. ISBN 978-80-7402-022-3. 
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diskuze se poté má zam it na druhy reklamy, úkolem je diskuze nad místy, kde m že 

reklama být a jak m že vypadat.142  

Další část metodiky se jmenuje “témata pro samostatné vypracování”. Obsahuje 

návrh celkem deseti aktivit, díky nimž si studenti osvojí a vyzkoušejí poznatky, kterých 

nabili na základ  učebnice. Mezi t mito aktivitami je: vytvo ení reklamy na výrobek, 

vyhledání reklamy zam ené na d ti v okolí jejich bydlišt  a následné analyzování, 

diskuze nad reklamou v časopise určeném pro cílovou skupinu student , rozbor reklam 

cílených na d ti, analýza komerčního a nekomerčního webu určeného d tem. 

Dále diskuze na téma komercializace v pohádkách, zkoumání reklamy v návaznosti 

na vysílané televizní po ady, diskuze a ukazování si praktických p íklad  outdoorové 

reklamy. Složit jším úkolem je cvičení s názvem “manažerské rozhodnutí o po ízení 

reklamy”. Studenti reprezentují manažera a rozhodují na základ  financí o vhodném 

médiu, který pro sv j výrobek použijí. V rámci poslední aktivity studenti mají p inést 

do hodin reklamy (vyfocené, vyst iženéě a následn  určovat, o jaké reklamní typy 

se jedná.143 

T etí část metodiky navrhuje dv  témata, která pedagog m že či nemusí 

v hodinách detailn  probírat. Prvním jsou reklamním pohádky, druhým d kladné 

probrání zákonu o regulaci reklamy. 144 

Stejným zp sobem, to znamená na t i části, kdy jedna určuje témata k diskuzi 

ve t íd , jedna úkoly k samostatnému vypracování a jedna obsahuje rozší ení tématu, 

je rozd lena i kapitola s názvem “Regulace médií”. Jelikož hlavním tématem zde není 

reklama, nejsou všechny obsažené úkoly relevantní pro téma této práce. 

V první části je relevantním tématem diskuze na téma omezení reklam 

pro vybrané výrobky. Zde jsou pedagogovi navrženo téma diskuze nad tabákovými 

výrobky. Studenti mají za úkol ud lat “t ídní pr zkum” o kou ení a následn  debatovat 

                                                 
142 POSPÍŠ)L, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova: Metodika. 1. Kralice na Hané: Computer 
Media, 2010, s. 60-61. ISBN 978-80-7402-040-7. 
 
143 tamtéž, s. -64  
 
144 tamtéž, s.  - 66 
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nad reklamami o kou ení či o omezování kou ení. 145 

 Druhá část vybízí studenty k ad  aktivit. S reklamou je spojená aktivity, 

která vybízí studenty k vybavení si či naleznutí n jaké reklamy, která porušuje Kodex 

reklamy, který probírali v učebnici. Následn  studenti mají identifikovat, jakými prvky 

je Kodex porušen146. T etí část, “tipy na rozší ení tématu”, není pro téma reklamy 

určená.  

 Záv r metodické p íručky obsahuje seznam témat pro referáty student  nebo 

pro projektovou výuku. Mezi témata související s reklamními sd leními jsou: “Moje 

oblíbená reklama - analýza vybrané reklamy, Vliv reklamy na spot ebitele / na moji 

rodinu / na m , Podprahová reklama, Vývoj reklamy, Seriály a jejich propojení 

s reklamou”147.  

 Dále obsahuje také tipy na otázky do test . K reklam  se konkrétn  vztahují tyto 

otázky:  

● Jaký je rozdíl mezi ve ejnoprávním a soukromým médiemť  

● Co je reklama? Kde se s ní setkáváme?  

● Jaké jsou cíle reklamy? Jaká je její historie?  

● Co je outdoorová reklama? Kde ji najdete?  

● Jaké typy reklamy znáteť Popište každý typ s krátkým p íkladem. 148 

 Odpov di na tyto otázky si mohou učitelé vyhledat v učebnici, která je dostupná 

student m a dle ní hodnotit relevantnost jejich odpov dí.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 tamtéž, s.   
 
146 tamtéž, s. -88 
 
147 tamtéž, s.  
 
148 tamtéž, s.  
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Tabulka č. 1ň: Souhrnný p ehled kapitol a témat pojednávajících o reklam  

v analyzované p íručce 

 

Mediální výchova 

Kapitola Podkapitola Hlavní témata související s reklamou  

Média Ve ejnoprávní a 
soukromá média  

financování soukromých médií inzercí, Evropská 
úmluva o p eshraniční televizi 

Média a 
reklama 

Co je to reklama definice reklamy 

Média a 
reklama 

Základní cíle 
reklamy 

cíle reklamy 

Média a 
reklama 

Historie reklamy historie reklamy 

Média a 
reklama 

Typy reklamy reklama v tisku, v televizi, v rozhlase, vn jší 
reklama, internetová reklama, reklama a v 
alternativních médiích 

Média a 
reklama 

Reklama a naše 
společnost  

společenský vliv reklamy 

Média a 
reklama 

Současná reklama  public relations, direct marketing 

Regulace 
médií 

Legislativní úprava 
médií 

zákon o regulaci reklamy, klamavá reklama, 
skrytá reklama, obt žující reklama 

Regulace 
médií  

Legislativní úprava 
médií 

Rada pro reklamu, Kodex reklamy, vý atky z 
kodexu reklamy, tabáková reklama 
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6. Komparace metodických materiál  a rámcov  vzd lávacích 

program   

 V p edchozí kapitole jsme se v novali analýze metodických materiál  vhodných 

pro pedagogy mediální výchovy s ohledem na reklamu. Nyní tyto výstupy srovnáváme 

s p íslušnými rámcov  vzd lávacími programy, díváme se na jejich nedostatky 

a zárove  na jejich p ínos tématu.  

6.1 Komparace metodických materiálů s Rámcově vzdělávacím 

programem pro základní školy 

 Jelikož RVP Z nejsou člen ny dle struktury základních škol, nelze jednoznačn  

určit, která část RVP Z je určená 1. stupni a která Ň. stupni. Materiály dostupné 

pedagog m ovšem člen ny jsou. Proto je v této části v nován prostor jednotlivým 

knihám v komparaci s celkovými RVP Z.  

6.1.1 Rámcov  vzd lávací program pro základní školy a metodické 

materiály určené pro 1. stupe  ZŠ 

 Zde vycházíme s analýzy knihy “Mediální výchova: Praktické nám ty pro výuku 

na 1. stupni ZŠ”149. Na základ  ní by m li pedagogové být schopni p edat žák m 

informace o tom, co je to reklama, co je to slogan, co znamená um lá krása 

a jak se naučit kritickému p ístupu. Díky praktickým cvičením si žáci osvojí prezentační 

schopnosti (v rámci prezentace), divadelní schopnosti (sehrají scénku z vybrané 

reklamyě, kreativn  vytvá í vlastní slogany, zkoumají prost edky, jenž reklama využívá, 

zjiš ují, co je to cílová skupina a také, jakou roli hraje v reklam  hudba a vizualita.  

 Shrneme-li RVP Z, m žeme íct, že dle n j se mají žáci naučit kritickému 

p ístupu, rozeznat reklamní, informativní a zábavní sd lení, pochopit rozdíl mezi fakty 

a fikcí a um t nacházet výrazové prvky reklamy.  

 Dáme-li si oba tyto dokumenty na misku vah, dojdeme k záv ru, že tato 

metodická p íručka nejen spl uje RVP Z, ale do jisté míry i rozši uje požadavky 

                                                 
149 STRCULOVÁ, Vladimíra, ed. Mediální výchova: praktické náměty pro výuku na . stupni ZŠ. Praha: Raabe, . Dobrá škola. )SBN -80-86307-74-9. 
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na pedagogy i žáky, nap . tréninkem prezentačních schopností, tvorbou vlastních 

slogan  atd.  

6.1.Ň. Rámcov  vzd lávací program pro základní školy a metodické 

materiály určené pro Ň. stupe  ZŠ 

 První zkoumanou p íručkou byla kniha “Mediální výchova: p íručka učitele 

pro Ň. stupe  ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií” od vydavatelství FRAUS.  

 Bude-li se pedagog této publikace držet, vysv tlí žák m adu pojm  a absolvuje 

s nimi n kolik cvičení. Probrány budou pojmy reklama, slogan, srovnávací reklama, 

cílová skupina, rozdíl mezi komerční a nekomerční reklamou, zákon o reklam , Rada 

pro reklamu, negativa reklamních kampaní a formy reklamy. Žáci si n kolikrát zkusí 

produkci vlastního spotu, budou si zkoušet rozeznávat mediální sd lení, tvorbu vlastní 

reklamní kampan  a vytvo í vlastní komiks s product placementem150.  

 Na základ  tohoto obsahu, m žeme zhodnotit, že  nejenže p íručka RVP Z 

odpovídá, ale i se v nuje reklam  rozsáhlejším zp sobem, než je požadováno.  

 Druhou publikací je kniha nakladatelství Dr. Josef Raabe “Mediální výchova: 

Tvo ivé nám ty pro výuku pr ezových témat na Ň. stupni ZŠ”151. Tato publikace 

je rozd lena do dvou teoretických částí a do dvou praktických.  

 Téma reklamy je v této knize tém  opomíjeno. Malý prostor je reklam  

v nován v kapitola zabývající se manipulací na konkrétním cvičení - žáci mají za úkol 

vytvo it modelovou situaci Ěreklamníě obsahující manipulaci. Není ovšem nijak 

ani žák m, ani pedagogovi vysv tleno, jaké manipulační techniky reklama používá 

a jak p esn  mají v tomto cvičení pracovat. Na základ  prezentace knihy, kterou žáci 

sami vytvo í, si mají dle p íručky uv domit roli reklamního mediální sd lení. Bohužel 

ani v metodických materiálech pro učitele, ani v pracovních listech pro žáky, 

není nikterak specifikováno, jak toho mají dosáhnout a jakými kroky je k tomu má 

pedagog navést. M žeme se pouze domnívat, že jim pedagog zadá vytvo ení reklamní 

                                                 
150 Product placement je záměrné a placené umístění značkového výrovku služby  do  
audiovizuálního díla film; počítačové hry atd. , za účelem jeho prezentace.  VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. 
Marketing služeb: efektivně a moderně. Praha: Grada, , s. . Manažer. )SBN 9.  
 
151  ŘÍČAŘOVÁ, Andrea. Cesta za knihou: Mediální výchova: Tvořivé náměty pro výuku průřezových 
témat na . stupni ZŠ. Jaroměř: Dr. Josef Raabe, . )SBN -80-87553-19-0. 
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kampan  pro jejich knihu.  

 Z toho vyplývá, že tato p íručka neodpovídá RVP Z a to všech jeho bodech. 

Domnívám se, že žáci na základ  t chto cvičení nejsou schopni naučit se kritickému 

p ístupu, rozeznávání mediálních sd lení, chápat rozdíly mezi fakty a fikcí a ani znát 

výrazové prvky reklamy. M žeme p edpokládat, že v rámci tématu manipulace bude 

pedagog probírat rozdíly mezi pravou a lží. Ovšem p íručka jako taková ho k tomu 

nenabádá.  

6.2 Komparace metodických materiálů s Rámcově vzdělávacích 

programem pro gymnázia 

 Dle rámcov  vzd lávacího programu pro gymnázia mají být studenti 

po absolvování schopni znát reklamní výrazové prost edky, mít kritický p ístup 

k mediálním sd lením. Zárove  by m li v d t o kodexech spojených s mediálním 

prost edím a o jeho financování. Za sebou my m li také mít realizaci reklamní kampan  

pro svou školu.  

“P íručka mediální výchovy - Mediální výchovy na gymnáziích”152 

je souhrnným metodickým materiálem pro učitele. Zkoumáme, zda tato publikace 

splnila jednotlivé body RVP G.  

 Reklamní výrazové prost edky jsou vysv tleny v rámci modulu číslo ň. 

Krom  teoretické části, modul obsahuje i praktickou část Ěv podob  pracovních list ě, 

kde jedním z úkol  je analyzovat reklamní spot.  

 Ke kritickému p ístupu jsou pedagogové i studenti vedeni taktéž v modulu 3. 

Cvičení s názvem “Oudoorová reklama”153 je určené k uv dom ní si účinnosti 

a manipulativnosti reklamy. P stování kritického p ístupu se také okrajov  v nuje 

modul 5, který vysv tluje účinky mediálního p sobení na jedince, kult celebrit a kult 

dokonalé image.  

                                                 
152 KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
 
153 KROUŽELOVÁ, Dana. Pracovní listy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. Pardubice: Koalice 
nevládek Pardubicka, 2010, s. 11. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000027/mediaset-pracovni-listy.pdf 
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 Kodex m se v nuje modul 7 s názvem “Mediální legislativa a regulace v ČR”154 

Je zde vysv tlen zákon o regulaci reklamy a Kodex reklamy. ůby studenti lépe 

pochopili učivo, na látku op t navazují praktická cvičení.  

 Praktické cvičení, spočívající v tvorb  reklamní kampan  pro svou školu, 

je v p íručce definováno jinak. Student m p íručka nabízí celkem t i témata, ze kterých 

mohou vycházet.  

 Jediná látka, které se autorka Krouželová dotýká pouze okrajov , je téma 

financování. V modulu 4 vysv tluje fungování ve ejnoprávních a soukromých médií 

a vysv tluje, že soukromá média jsou financována p edevším z prodeje reklamního 

prostoru. Jelikož v RVP G není p esn  specifikováno, jakým zp sobem se mají 

pedagogové financemi zabývat, m žeme považovat toto téma za spln né.  

 Celkov  m žeme hodnotit p íručku jako velmi komplexní metodický materiál, 

který pokrývá požadavky Rámcov  vzd lávacího programu pro gymnázia. 

Zárove  zajímavým zp sobem a úkoly pro studenty RVP G dopl uje a m že pomoci 

oživit hodiny mediální výchovy.  

 Další analyzovanou publikací byla Vernerova kniha “Mediální výchova: 

pr ezová témata”155. Je určena nejen pedagog m na základních a st edních školách 

a obsahuje základní teoretické okruhy.  

 Prvním tématem RVP G jsou reklamní výrazové prost edky. Ty jsou vysv tleny 

v kapitole, která se v nuje reklam . P stování kritického p ístupu m žeme propojit 

s částmi knihy, které se v nují manipulačním praktikám, rizik m pro spot ebitele 

a klamavé reklam . Publikace se zam uje i na téma kodex  - vysv tluje zákon 

o reklam  a fungování Rady pro reklamu.  

 Financování a tvorba vlastní reklamní kampan  pro školu je z této knihy 

vynecháno. Nem žeme tedy íct, že je stoprocentn  napln n obsah Rámcov  

vzd lávacího programu pro gymnázia. ůle ačkoliv tyto dv  části chybí, autor téma 

                                                 
154 KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010, s. 113. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
 
155  VERNER, Pavel. Mediální výchova: průřezové téma. Úvaly: Albra, 2007. ISBN 978-80-7361-042-
5. 
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reklamy zajímav  rozši uje v jiných sm rech - seznamuje čtená e s historií reklamy 

a s nejv tšími reklamními tv rci, v záv ru knihy navrhuje praktické cvičení do hodiny 

matematiky pojící se reklamou na p jčky.  

 Následující publikací je “Mediální výchova v Čechách: Tišt ná média 

v konfrontaci s internetem, rozhlasem a televizí”156. Ta se v nuje p edevším tiskovým 

médiím a téma reklamy je v ní prakticky opomíjeno.  

 Učebnice nevysv tluje reklamní výrazové prost edky. Neobsahuje cvičení 

či kapitoly, které by vysv tlovali, jak kriticky p istupovat k mediálním sd lení, pouze 

se krátce v nuje vysv tlení sousloví “skrytá reklama”. Nehovo í o kodexech 

a legislativ , která se váže k reklamnímu sv tu, taktéž nev nuje pozornost tvorb  

reklamní kampan . Jen finance m žeme z části považovat za spln né téma. V knize je 

na p íkladu fungování redakce vysv tleno, jak d ležití jsou inzerenti pro chod novin, 

tedy jak d ležitá je reklama.  

 Poslední analyzovanou p íručkou je “Mediální výchova: Metodika” s odkazem 

na učebnici “Mediální výchova”. Ta se komplexn  v nuje tématu mediální výchovy 

a také reklamy.  

 Podíváme-li se na p ímé srovnání, obsahuje téma financování reklamy, cvičení 

a diskuze podn cují kritický p ístup k reklam . V nuje se Rad  pro reklamu, zákonu 

o regulaci reklamy, Kodexu reklamy, čímž spl uje téma kodex  v médiích. Na základ  

cvičení, které vybízí žáky k manažerským rozhodnutím, je praktikováno i téma 

strategie. Pominutou aktivitou je tvorba reklamní kampan  pro svou školu, 

je ale nahrazeno cvičením, ve kterém mají žáci vytvo it reklamu na vybraný výrobek.  

 

 

 

                                                 
156 ROT(, Jiří. Mediální výchova v Čechách: tištěná média v konfrontaci s internetem, rozhlasem a   
televizí. Praha: Tutor, 2005., s.5. ISBN 80-867-0025-9. 
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7. Doporučení 

 Díváme-li se na Rámcov  vzd lávací program pro základní školy, zjistíme, 

že hlavním problémem je jeho neuspo ádání podle stávajícího školního systému. 

Metodické p íručky dostupné na trhu rozd leny jsou, doporučené očekávané výstupy 

také,  stejn  tak je obvykle rozd lena i kvalifikace pedagog . ůutorka si myslí, 

že by se RVP Z m li rozd lit, aby bylo pedagog m jasné, co mají s žáky probírat 

v konkrétním období studia. Konkrétn  na RVP Z pro 1. stupe  ZŠ a na RVP 

Z pro 2. stupe  ZŠ.  

 Oba dokumenty, Rámcov  vzd lávací program pro základní školy i Rámcov  

vzd lávací program pro gymnázia, jsou velmi obecné. Autorka si myslí, 

že by vyučujícím pomohla jejich mírná konkretizace. Ta se nemusí týkat cvičení, které 

mají s žáky absolvovat, ale p edevším teoretické látky.  

 Hlavní problém v doporučených očekávaných výstupech pro základní školy 

vidím v tom, že jsou rozd leny celkem do t í období. ůutorka si je v doma toho, 

že cílem je pomoci pedagog m si lépe rozčlenit probírané materiály. 

Ovšem RVP Z ani metodické materiály takto d leny nejsou. Proto toto člen ní m že být 

pro pedagogy matoucí.  

 Z analýzy zkoumaných materiál  pro oba stupn  základních škol  vyplývá, 

že dva z nich, konkrétn  publikace “Mediální výchova: Praktické nám ty pro výuku 

na 1. stupni ZŠ”157 a “Mediální výchova: p íručka učitele pro Ň. stupe  ZŠ 

a odpovídající ročníky víceletých gymnázií”158 odpovídají RVP Z a téma reklamy 

probírají dokonce z širšího hlediska. Za “problémovou” m žeme označit 

knihu “Mediální výchova: Tvo ivé nám ty pro výuku pr ezových témat na 2. stupni 

ZŠ”159. Ta neodpovídá RVP Z a pokud by ji pedagogové cht li využívat ve svých 

hodinách, doporučujeme, aby kv li dodržení nápln  hodin využili p íruček zmín ných 

výše, pop ípad  užívali materiály, které jsou dostupné na internetu.  

                                                 
157  STRCULOVÁ, Vladimíra, ed. Mediální výchova: praktické náměty pro výuku na . stupni ZŠ. Praha: Raabe, . Dobrá škola. )SBN 978-80-86307-74-9. 
 
158 BĚLO(LAVÁ, Eva a Jindřich URBAN. Mediální výchova: pro . stupeň ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií. Plzeň: Fraus, . )SBN -80-7238-457-0. 
 
159 ŘÍČAŘOVÁ, Andrea. Mediální výchova: Tvořivé náměty pro výuku průřezových témat na 2. stupni 
ZŠ. Jaroměř: Dr. Josef Raabe, . )SBN -80-87553-19-0. 
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 Jak již bylo v práci zmín no, trh nenabízí širokou škálu metodických materiál  

mediální výchovy pro gymnázia. Proto práce analyzovala internetovou p íručku 

“P íručka mediální výchovy - Mediální výchova na gymnáziích”160 a knihy “Mediální 

výchova v Čechách: tišt ná média v konfrontaci s internetem, rozhlasem a televizí”161, 

“Mediální výchova: pr ezové téma”162 a “Mediální výchova: Metodika”163. 

 P íručku Mediasetu autorka práce doporučuje všem pedagog m na gymnáziích. 

Kompletn  spl uje požadavky Rámcov  vzd lávacího programu pro gymnázia, 

odpovídá také Doporučeným očekávaným výstup m pro gymnázia. Rozši uje téma 

reklamy, obsahuje adu zajímavých aktivit. Na základ  jejího studia si je pedagog 

schopen doplnit chyb jící znalosti a poté je p edat svým student m.  

 Vernerovu knihu “Mediální výchova: pr ezová témata” nem že autorka  

pedagog m doporučit jako jediný materiál, ze kterého mohou ve svých hodinách čerpat. 

Neobsahuje téma týkající se financování, zárove  v ní chybí nám t na tvorbu vlastní 

kampan . Domnívám se, že je vhodná jako základ, pedagog ovšem musí 

do vyučovacích hodin čerpat i z jiných ko en .  

 Publikaci “Mediální výchova v Čechách: tišt ná média v konfrontaci 

s internetem, rozhlasem a televizí” si dovoluji nedoporučit k užívání v rámci vyučování 

reklamy. Autor se reklam  prakticky nev nuje, nedrží se RVP G. Na základ  této 

bakalá ské práce ji m žeme určit za vhodnou, pokud se pedagog bude v novat tématu 

tiskových medií, nesmí být však použita jako komplexní učebnice mediální výchovy 

 

 

 

                                                 
160 KROUŽELOVÁ, Dana. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na gymnáziích [online]. 
Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, 2010 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf 
 
161 ROT(, Jiří. Mediální výchova v Čechách: tištěná média v konfrontaci s internetem, rozhlasem a 
televizí. Praha: Tutor, 2005. ISBN 80-867-0025-9. 
 
162 VERNER, Pavel. Mediální výchova: průřezové téma. Úvaly: Albra, 2007. ISBN 978-80-7361-042-5. 
 
163 POSPÍŠ)L, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova: Metodika. 1. Kralice na Hané: Computer 
Media, 2010, 112 s. ISBN 978-80-7402-040-7. 
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Tabulka č. 14: Souhrnná tabulka srovnávající p íslušné RVP s p íručkou  

Název Autor Shoda 
s RVP 

Rozší ení 
RVP 

Chyb jící 
téma 

Nahrazené 
téma 

Mediální výchova: 
Metodika 

Jan Pospíšil, 
Lucie Sára 
Závodná 

ANO ANO 
 

- kampa  na téma 
škola - nahrazeno 
kampa  na 
výrobek 

Mediální výchova: 
pro 2. stupeň ZŠ a 
odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií 

B lohlavá 
Eva, Urban 
Jind ich 

ANO ANO - - 

Mediální výchova: 
praktické náměty pro 
výuku na 1. stupni ZŠ 

Bláhová 
Romana 

ANO ANO - - 

Cesta za knihou: 
Mediální výchova: 
Tvořivé náměty pro 
výuku průřezových 
témat na 2. stupni ZŠ 

íča ová 
Andrea a 
kolektiv 

NE NE finance, kodexy, 
kritický p ístup, 
strategie 

•  

Příručka mediální 
výchovy: Mediální 
výchova na 
gymnáziích 

Krouželová 
Dana 

ANO ANO - - 
 

Mediální výchova v 
Čechách: tištěná 
média v konfrontaci s 
internetem, rozhlasem 
a televizí 

Ji í Roth NE NE kodexy, kritický 
p ístup, 
strategie, tvorba 
kampan  

- 

Mediální výchova: 
průřezové téma 

Verner Pavel NE ANO finance, tvorba 
kampan  

- 

 

 Na základ  studia jednotlivých materiál  shledává autorka této práce zajímavá 

n která témata a aktivity, které byly obsaženy v jednotlivých publikacích. 

V p íručkách nalezneme také značné množství definic vztahujících se k pojm m 

týkajícím se reklamy. ůutorka považuje za vhodné, aby byly lépe v RVP Z i RVP G 

specifikovány inspirováním se z publikací, díky čemuž by pedagogové v d li, 

na jaké pojmy se zam it.  

 ůutorka si myslí, že by si p íručky a pedagogové mohli klást za cíl, aby žáci 
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studovali nejen historii novina iny, písma, ale také historii reklamy. Toto téma bylo 

zpracováno pouze v metodické p íručce vydavatelství Computer Media a v knize Pavla 

Vernera.  Zajímavé je také téma nejv tších velikán  reklamy a historicky 

nejúsp šn jších reklamních kampaní. Domníváme se, že tato oblast by mohla 

být zajímavá a p ínosná obzvlášt  pro studenty gymnázií.  

 Téma reklamních agentur ovšem vynechávají nejen RVP Z i RVP G, ale také 

všechny p íručky. ůutorka, jako dlouholetý pracovník v reklamní agentu e, si myslí, 

že vzhledem k počtu lidí pracujících v marketingu a reklam  by se m li studenti dov d t 

o možnostech této práce, obzvlášt  na gymnáziích. V současn  nastaveném systému 

sice zjistí, jak se reklamní kampa  d lá a co zp sobuje, nedozv dí se ale, kdo za ní stojí. 

Myslí si také, že by toto téma m lo být za azeno do RVP G, pop ípad  okrajov  

i do RVP Z. Studenti by m li zjistit, co d lá account manager, brand manager, grafický 

designer, social media specialist, art director atd. Pedagogové mohou vzít studenty 

na exkurzi, teoreticky jim zam stnání vysv tlit, pop ípad  v rámci vytvá ení kampan  

by mohli studenti zastupovat jednotlivá zam stnání a pracovat společn  v týmu. 

Tato znalost jim pak m že pomoci ve vlastním rozhodování se o budoucnosti a zárove  

jim dodá v tší p ehled o trhu práce.  

 Dalším tématem, které autorka doporučuje, je reklama v digitálním prost edí. 

Všechny p íručky a RVP jsou vzhledem k rychlosti vývoje internetu pom rn  zastaralé 

Dnešní d ti se odklání od klasických médií a v tšinu času tráví práv  surfováním. 

ůutorka se domnívá, že by se pedagogové m li v novat kanál m na youtube.com.164 

Fenomén Youtuber 165 se stal velkým byznysem a product placement se neobjevuje 

pouze v seriálech a filmech, ale také práv  ve videích, které dnešní d ti sledují.  

 Stejn  tak by pedagogové mohli probírat reklamu na Instagramu, Facebooku 

a Twitteru. Pro žáky je velmi t žké n které formy reklamy identifikovat. ůutorka 

navrhuje, aby pedagogové s žáky neanalyzovali pouze televizní, tiskové a outdoorové 

reklamy, ale také reklamy z digitálního prost edí a soust edili se, kde všude se mohou 

nacházet.  

                                                 
164 YouTube [online]. LLC: YouTube, 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: www.youtube.com 
 
165 Youtuber je osoba, která přidává obsah na kanály na youtube.com. Úspěšní Youtubeři jsou oblíbení mezi mladými lidmy, mají tisíce sledujících a mohou si přidáváním videí vydělávat. Kdo je 
Youtuber? In: IT slovník [online]. 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://it-
slovnik.cz/pojem/youtuber 
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 Zajímavým cvičením, které autorka doporučuje, je sledování case studies, tedy 

p ípadových studií, vydávaných reklamními agenturami. Žáci na základ  p íruček 

zkoumají pouze reklamy jako takové. Pokud ovšem s pedagogy budou sledovat i tyto 

studie, mohou si reklamu za adit do širšího kontextu - zjistí, jak byla reklama vytvá ena, 

proč a jaký m la reálný zásah, to znamená kolik lidí ji vid lo a jaké m la účinky. 

Tato aktivita m že pomoci lépe chápat d vody reklamních kampaní a jejich vliv 

na společnost. Case studies bývají zve ej ovány na webech sout ží pro reklamu, 

na facebookových a webových stránkách reklamních agentur. Jsou voln  dostupné, 

na českých webech se objevují p ípadové studie i v češtin .  

 Všechna tato doporučení jsou ovšem pouze autorčiným názorem, názorem 

studenta, který prošel p edm tem mediální výchovy, studenta Marketingové 

komunikace a PR, Univerzity Karlovy, názorem pracovníka reklamní agentury. Autorka 

si je v doma toho, že není osobou s pedagogickým vzd láním, ale domnívá se, 

že i p esto by její slova mohla pomoci p i výuce mediální výchovy a i p i p ípadné 

reform  Rámcov  vzd lávacích program .  
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Záv r 

Mediální výchova je velmi aktuálním tématem. Zp soby, jakým na dnešní 

společnost tlačí média, se neustále rozši ují. Stejn  tak tlak na dnešního spot ebitele 

pomocí reklamy je díky t mto prost edk m v tší a v tší. Na člov ka v dnešní 

společnosti p sobí stovky reklam, které se snaží ovlivnit jeho spot ebitelské chování. 

Z toho d vodu je nutné, aby mediální výchova reklamu zohled ovala a dostatečn  d ti 

p ipravovala na pravidelné setkávání se s reklamními sd leními.  

Díváme-li se, dle autorky této práce, na stanovenou hypotézu, m žeme z velké 

části potvrdit její zn ní. Mezi Rámcov  vzd lávacími programy, Doporučenými 

očekávanými výstupy a analyzovanými metodickými materiály m žeme najít značné 

rozdíly, které mohou ovlivnit výuku mediální výchovy.  

Hlavním rozdílem je odlišné člen ní t chto materiál . N které metodické 

materiály a doporučené očekávané výstupy pro základní školu zohled ují rozd lení 

základní škol na 1. a Ň. stupe , Rámcov  vzd lávací program ovšem ne. To vede 

k nejednoznačnému určení povinností učitele a k drobným odchylkám v či metodickým 

p íručkám.  

Pohled Rámcov  vzd lávacích program  na reklamu je velmi obecný a úzký. 

Naopak část metodických materiál  pom rn  hluboce problematiku reklamy vysv tluje 

a rozši uje. Ne všechny analyzované p íručky ovšem téma dostatečn  pokrývají, 

ne všechny mohou být tedy doporučeny jako vhodný prost edek do hodin pro pedagogy.  

Doporučením vyplývajícím z této práce je proto jednotné rozd lení Rámcov  

vzd lávacích program , dle kterého budou rozd leny i metodické materiály. 

Dále konkretizování nápln  mediální výchovy a tomu p izp sobení Doporučených 

očekávaných výstup . Zárove  autorka doporučuje rozší ení o téma “reklamní agentury 

a jejich fungování”, aby m li studenti komplexn jší pohled na tuto část pracovního 

odv tví.  

Autorka ve své práci také vytvo ila tabulku, dle které m že čtená  stanovit, 

které p íručky Rámcov  vzd lávacím program m odpovídají a které ne. Na základ  

toho se m že rozhodnout, zda jsou pro n ho vhodné.  

ůutorka zárove  doporučuje, aby se pedagogové, pop ípad  budoucí auto i 
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metodických materiál  více v novali internetovým formám reklamy, zejména 

na stránkách jako je Youtube, Facebook, Instagram a Twitter. Také se domnívá se, 

že by bylo vhodné pro pedagogy probírat téma reklamních agentur a sledovat s žáky 

vybrané p ípadové studie o reklamních kampaních.  

Díky t mto výstup m m že být práce p ínosná pro tv rce Rámcov  

vzd lávacích program , tv rce Doporučených očekávaných výstup  a budoucí autory 

či editory metodických publikací. V neposlední ad  m že sloužit i jako recenze 

pro pedagogy, kte í na základ  jejího čtení zjistí, díky kterým materiál m jsou schopni 

splnit požadované cíle, pop ípad  na základ  doporučení autorky mohou obohatit 

své vyučovací hodiny. 

ůčkoliv na českém trhu není nabídka metodických materiál  pro pedagogy 

široká, práce neanalyzuje všechny dostupné, ale množina obsáhlých je dostatečn  velká, 

aby čtená  získal pov domí o tomto tématu.  

Záv rem nutno íci, že autorka detailn  prozkoumala obsah Rámcov  

vzd lávacích program , Doporučených očekávaných výstup  a metodických materiál  

určených pro výuku mediální výchovy. V novala se ovšem pouze tématu reklamy, 

na které vztáhla i její doporučení. Pokud bychom se cht li komplexn  zamýšlet 

nad odpovídáním si jednotlivých materiál , museli bychom analyzovat všechna témata, 

která obsahují Rámcov  vzd lávací programy. Stejn  tak i metodické materiály jsou 

zkoumány pouze z pohledu reklamy a je možné, že ty, které autorka práce 

nedoporučuje, mohou vyhovovat jiným okruh m Ěnap . tisk, média, internetě.  

Pokud by čtená  cht l navazovat na tuto práci, nabízí se možnost n kolika témat. 

Prvním z nich je komparace Rámcov  vzd lávacích program  s metodickými materiály 

z pohledu jiné oblasti. Další možností je provedení výzkumu na školách k zjišt ní, 

jak ve skutečnosti pedagogové k reklam  v rámci hodin p istupují. Vhodný by mohl být 

také výzkum provedený s žáky a studenty, kte í by se k reklam  mohli vyjad ovat 

a vysv tlit, jakým zp sobem jim pedagogové informace p edávají a jakých informací 

se jim nedostává. Mediální výchova je širokým tématem, které by vzhledem 

k jeho d ležitosti m lo by být i na dále zkoumáno.  
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Summary 
 

Media education is a very current topic as the way which the society pressures 

media is expanding. Moreover, there is an increasing pressure on consumers through 

advertisement. Consumers are impacted by hundreds of advertisements that try 

to influence their behaviour. Therefore, it is necessary that media education take this 

into account and prepare children for regular encounters with advertisements. 

 

The author’s hypothesis could be considered as valid even though there exist 

differences between Framework Education Program, Recommended Expected 

Outcomes and methodical guides that could influence the teaching methods of media 

education. 

 

The recommended outcome of this thesis is thus unified differentiation 

of Framework Education Program through which also the methodical guides will be 

separated. Furthermore, content of media education will be precised and Recommended 

Expected Outcomes will be adapted in this thesis. It will be also recommended 

to include the topic of “media agencies and its functioning” providing students complex 

insights into this domain. 

 

The author has also created a table, in which it could be seen which documents 

of Framework Education Program and analysed methodical guides are conform 

and which are not. Based on this table it could be decided which ones are suitable 

and which ones are not. 

 

It will be recommended to teaching staff or to authors of methodical guides 

to follow more closely digital marketing, especially websites such as Youtube, 

Facebook, Instagram and Twitter and to include topics concerning media agencies and 

selected cased studies about media campaigns in the courses. 

 

Thanks to those outcomes the thesis could be used by authors of Framework 

Education Programs, authors of Recommended Expected Outcomes and future authors 

or editors of methodical guides. Lastly it could serve as well as a review for teachers, 
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that could discover through which guides they would be able to meet expected 

outcomes of their courses or by which they could enrich them 
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