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Abstrakt 

 Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat obsah zábavně vzdělávacích 

pořadů o médiích Nauč tetu na netu a Pirátské vysílání, které vysílala veřejnoprávní 

televize pro děti Déčko, a porovnat tento obsah s Doporučenými očekávanými výstupy 

mediální výchovy. Pořady jsou určeny dětem ve věku 8-12 let a mají zábavnou formou 

zvyšovat jejich mediální gramotnost. 

 Práce je rozdělena na tři části. První část je teoretická a je zaměřena na téma 

mediální výchovy a mediální gramotnosti, na charakteristiku televizní stanice ČT:D,  

a na Rámcový vzdělávací program a Doporučené očekávané výstupy z mediální 

výchovy. Druhou část práce tvoří české vzdělávací pořady o médiích, které jsou nebo 

v minulosti byly vysílány v České televizi.  

Hlavní pozornost je věnována výzkumné části práce, ve které jsme se zaměřili 

na charakteristiku a strukturu pořadů Pirátské vysílání a Nauč tetu na netu, na 

představení hlavních postav pořadu, a především na obsah jednotlivých dílů týkajících 

se médií. Kvalitativní analýza zjišťovala obsah jednotlivých dílů s důrazem na probíraná 

mediální témata a na to, zda odpovídají očekávaným výstupům z mediální výchovy pro 

starší žáky prvního stupně základní školy, protože pro tuto skupinu jsou oba pořady 

určeny.  

 

Abstract 

This thesis examines the content of TV series for children called Nauč tetu na 

netu and Pirátské vysílání broadcoasted on public channel for kids Déčko. The 



   

programs are designed for children in age range from 8 to 12 years and its purpose is to 

increase their media literacy in entertaining way. 

 This thesis consists of three parts. The first part is theoretical and it is focused on 

the characteristics of TV channel ČT:D, media literacy, media education, Framework 

Education Program and Recommended Expected Outputs in area of media literacy. The 

second part elabores other TV educational series dedicated to media. 

In empirical part the main emphasis is put on the content of the series and features of 

the programs, its structure and main characters. 

Qualitative analysis investigates the content of each episode with emphasis on media 

themes and its relation to Recommended Expected Outputs for media literacy for 

children from 8 to 12 years old.  
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Úvod 

Hlavním cílem této práce bude zjistit, zda pořady Nauč tetu na netu a Pirátské 

vysílání, které byly vysílány na ČT:D a mají sloužit ke zvyšování mediální gramotnosti, 

odpovídají Doporučeným očekávaným výstupům mediální výchovy. Doporučené 

očekávané výstupy byly vytvořeny jako metodická podpora, která má pomáhat 

začleňování průřezových témat (mezi která patří i mediální výchova) do výuky,   

a propojovat je s praxí.1 Oba pořady byly poprvé vysílány na dětské veřejnoprávní 

televizi Déčko na jaře v roce 2016. Nyní je možné zhlédnout je na webových stránkách 

Déčka. Zvyšování mediální gramotnosti dětí je důležitým tématem, o kterém se 

v současné době často mluví a kterému by měla být věnována pozornost. Pořady, jimž 

se ve své práci věnuji, vznikly za účelem zvyšování mediální gramotnosti. Mají 

zábavnou formou vzdělávat děti ve věku od 8 do 12 let. Ve své práci jsem se rozhodla 

zaměřit na obsah těchto pořadů a na mediální témata, kterým je v jednotlivých dílech 

věnován prostor.  

Práci jsem rozdělila na tři kapitoly. V první se věnuji především teoretickým 

podkladům, ve druhé kapitole jsou zmíněny pořady o médiích, které byly nebo jsou 

vysílány v České televizi. Informace o pořadech jsem čerpala především z webových 

stránek samotných pořadů nebo ze stránek České televize, a to především z důvodu 

nedostatku dostupných informací z jiných zdrojů. Na komerčních televizích jsem žádné 

vzdělávací pořady o médiích nedohledala.  

Ve výzkumné části práce se věnuji celkové kvalitativní obsahové analýze pořadů 

Pirátské vysílání a Nauč tetu na netu. Zkoumala jsem strukturu seriálů, jejich 

charakteristiku, hlavní postavy a především obsah jednotlivých dílů se zaměřením na 

mediální témata. Jednalo se celkem o 29 odvysílaných dílů. Oproti schválené tezi jsem 

se rozhodla srovnávat obsah dílů pouze s Doporučenými očekávanými výstupy mediální 

výchovy pro základní vzdělávání a ne s Rámcovým vzdělávacím programem. Důvodem 

tohoto rozhodnutí je velká obecnost Rámcového vzdělávacího programu. Doporučené 

očekávané výstupy program konkretizují, a jsou tedy pro porovnávání vhodnější.  

                                                 
1 Doporučené očekávané výstupy jako metodická podpora pro začleňování průřezových témat do ŠVP a 
výuky. Národní ústav pro vzdělávání [online]. [cit.2017-02-02]. Dostupné z www: 
<http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1>. 
 

http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1
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Oproti schválené tezi jsem změnila pořadí kapitol a přidala jsem několik 

teoretických pojmů, obsah ale zůstal v podstatě stejný. Ve výzkumné části jsem 

nestanovila výzkumné otázky ani předčasné závěry, ale vyčkala jsem na výsledek 

kvalitativní analýzy obsahu. Poslední změnou, kterou jsem oproti tezi uskutečnila, je 

název práce. Příčinou této malé změny byla chyba v názvu jednoho z pořadů.  

Vzhledem k tématu bakalářské práce jsem byla nucena čerpat většinu informací 

především z dostupných oficiálních dokumentů a webových stránek pořadů, důvodem je 

nedostatek jiné literatury věnující se uvedené problematice. 
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1. Teoretická část 

1.1 Média  

Ve své práci se budu věnovat dětským pořadům, které se zabývají médii, proto 

je důležité na začátek práce pojem vymezit. Pod termínem média si většina z nás 

představí především televizi, noviny, rádio nebo internet. V dnešní době tento pojem 

vnímáme i jako označení pro příspěvek na Facebooku, Twitteru nebo video vložené na 

YouTube.2 Označení vychází z latinského slova médium, které „znamená prostředek, 

prostředníka, zprostředkující činitel – tedy to, co něco zprostředkovává, zajišťuje.“3  

Definice médií není zcela jednoznačná. Za médium můžeme považovat osobu, 

která nám předává informace nebo nejrůznější značky. Podle Jana Jiráka a Barbary 

Köpplové „Jsou to obrázky (jako u pravěkých nástěnných maleb v jeskyních), písmo, 

později tisk a nejrůznější prostředky mechanického, analogového či digitálního 

nahrávání, stejně jako prostředky snažící se dostat sdělní ke vzdáleným adresátům 

prostřednictvím poslů (a později pošty, jako organizace zajišťující přepravu sdělení), 

nejrůznějších typů signalizace (např. kouřové signály, vlajkové abecedy) a nakonec i 

přenosové a vysílací techniky (od telefonu po telemost) a počítačové komunikační sítě.“4 

Za média jsou považovány také kódy, díky kterým komunikace probíhá, jedná se např. 

o český jazyk. Takové kódy ,, je možné považovat za primární komunikační média, za 

zprostředkovatele sdělení mezi účastníky komunikace“5  

Podle Marshall McLuhana mezi média patří také kolo, elektřina, zbraně nebo 

žárovka a vše, co napomáhá obohacení našich smyslů a schopností.6 Ve své knize Jak 

rozumět médiím uvádí, že ,,obsahem každého média je vždy jiné médium“.7 Příkladem je 

řeč, která tvoří obsah písma nebo knihtisk, který je obsahem telegrafu.8 V dnešní době 

                                                 
2 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3; s. 21. 
3 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7; s. 16. 
4  Tamtéž; s. 16. 
5 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7; s. 17. 
6 OSVALDOVÁ, Barbora a HALADA, Jan a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. Praha, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7.; s. 118. 
7 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. Eseje (Odeon). ISBN 
80-207-0296-2; s.20. 
8 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. Eseje (Odeon). ISBN 
80-207-0296-2; s.20. 
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jsme obklopeni informacemi, které k nám přicházejí skrz masová média. Jedná se o 

informace ze zpravodajství, zábavné obsahy, filmy nebo videa na internetu. Tyto obsahy 

přijímáme většinou samozřejmě a o to méně si uvědomujeme jejich obrovský vliv.9 

1.1.1 Dělení médií 

Existuje mnoho teorií dělení médií na základě nejrůznějších kritérií. Podle typu 

společenských vztahů se média nejčastěji dělí na média masová a média interpersonální. 

Interpersonálními médii rozumíme především komunikaci mezi dvěma uživateli, kteří 

vzájemně vysílají a přijímají informace. Mohou spolu komunikovat pomocí telefonu, 

dopisů nebo si povídat ,,tváří v tvář“. Masovými médii označujeme nejčastěji taková 

média, která směřují k velké mase lidí.10 Typickými rysy masových médií je publicita, 

aktuálnost, univerzálnost a periodicita. Masová média zaujímají v dnešním světě velmi 

důležitou roli především proto, že jsou významným projevem sociální komunikace  

a sociálním, politickým a kulturním faktorem. ,,Jejich společenský význam spočívá 

především v tom, že jsou k dispozici potenciálně velkému počtu uživatelů, a to 

v pravidelných intervalech nebo téměř neustále a na požádání“.11  

Dalším možným způsobem je rozdělení na primární a sekundární média. Za 

primární média jsou považovány různé kódy a komunikační prostředky, které slouží 

k přímé komunikaci mezi lidmi, takovým médiem je na příklad jazyk. Za sekundární 

potom považujeme dorozumívací prostředky, které slouží k překlenutí větší časové a 

prostorové vzdálenosti, tedy písmo, obrázky nebo tisk, později také analogové a 

digitální nahrávky.12 Média můžeme dělit také na elektronická (rádio) a tištěná 

(noviny).13  

Média se dají dělit i podle toho, jakými smysly z nich informaci přijímáme. 

Pomocí sluchu přijímáme informace z rádia, pomocí zraku čteme noviny nebo 

                                                 
9 MIČIENKA, Marek a JIRÁK, Jan. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-
4;s.7-8 
10 Tamtéž; s.21-22. 
11 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-
287-4; s.9. 
12 Tamtéž;s.9. 
13 OSVALDOVÁ, Barbora a HALADA, Jan a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. Praha, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7;s.118. 
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pozorujeme obraz. Médiem je i Braillovo písmo, které vnímáme hmatem. Existují také 

média, která jsou zaměřena na více smyslů, takovým je na příklad televize.14  

Z hlediska technologického lze média dělit na elektronická a klasická. Za 

klasická jsou považována tištěná média (knihy, noviny). Mezi elektronická média patří 

televize, rozhlas, video, atd. Posledním dělením, které chci v této kapitole zmínit, je to, 

které uvedl Marshall McLuhan. Ten média rozdělil na horká a chladná. Horká média 

(neboli vysokodefiniční) jsou podle něj taková média, která jsou naplněna velkým 

množstvím dat. Chladná média (neboli nízkodefiniční) naopak obsahují jen malé 

množství základních dat. Na základě vlastní iniciace tak musíme informaci z chladného 

média dotvořit a doplnit. Horké médium naopak poskytuje informaci ucelenou a úplnou, 

takže od nás nevyžaduje žádnou vlastní iniciaci. Jako názorný příklad uvádí McLuhan 

fotografii (horké médium) a karikaturu (studené médium).15 

1.2 Mediální gramotnost 

Schopnost rozumět médiím a mediálním sdělením se stává nezbytnou součástí 

života každého jedince v naší společnosti. Jsme obklopeni nejrůznějšími informacemi, 

které se k nám dostávají skrze masová média. Stále více lidí si začíná uvědomovat, že je 

velmi důležité vyznat se v mediálních sděleních, rozlišit které informace jsou 

důvěryhodné a jak je důležité umět s médii pracovat. Pro soubor takových schopností se 

vžil pojem mediální gramotnost. Protože se média stávají významným socializačním 

faktorem, který může mít často dokonce větší vliv než rodina nebo škola, stává se 

schopnost jedince soužití s médii nezbytnou.16O mediální gramotnosti lze uvažovat, 

jako o kvalitě pohledu, se kterým je člověk schopen k médiím přistupovat.17 

„Mediální gramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, které člověku 

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

                                                 
14 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7; s. 16. 
15 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. Eseje (Odeon). ISBN 
80-207-0296-2; s. 36-40. 
16 MIČIENKA, Marek a JIRÁK, Jan. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-
4; s. 9. 
17 HAVELKOVÁ, Blanka. Průřezové téma Mediální výchova pro základní vzdělávání. Praha, 2007. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Doc. PhDr. 
Josef Valenta, CSc., s.33. 
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média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal ty oblasti mediální 

produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat, odhalit.“18 

O tom, jaký na nás a na společnost mají média vliv, se neustále polemizuje. Jisté 

je, že tento vliv je zřejmý a nezanedbatelný. Proto je stále důležitější chápat a znát 

,,povahu, podstatu, určující faktory a pravidelnosti tohoto působení.“19 Mediální 

gramotnost je důležitá pro kvalitní život, zasahuje do nejrůznějších aspektů našeho bytí, 

a proto je důležité začínat s její výukou co nejdříve.20 Je důležité mít od médií kritický 

odstup, ale zároveň je dokázat co nejefektněji využít k vlastním potřebám. 21  Z tohoto 

důvodu byla do vzdělávacích plánů základních škol a gymnázií zařazena mediální 

výchova, které se věnuji v následující kapitole. 

„Mediální gramotností se zpravidla rozumí soubor poznatků a dovedností 

potřebných pro orientaci v málo přehledné a neprůhledně strukturované nabídce 

mediálních produktů, které vytvářejí prostředí, v němž se současný člověk 

pohybuje…Další významnou součástí mediální gramotnosti je znalost hlavních 

mediálních produktů, jejich uspořádání a pravidelnosti (žánrové typy, zjednodušování, 

stereotypizace, předpojatost).“22 

1.3 Mediální výchova na školách v České republice 

Na úvod kapitoly je nutné uvést několik definic mediální výchovy. Mediální 

výchovu můžeme chápat, jako záměrné výchovné působení, které by mělo vést 

k dosažení určitého stupně mediální gramotnosti.23 

,,Mediální výchova je soubor postupů v rodině nebo ve škole jak se bránit vzniku 

informační propasti a jak nedovolit, abychom se stali trpnými subjekty jakéhokoli 

masového média.“24 

                                                 
18 BALADA, Jan. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický 
v Praze, c2007. ISBN 978-80-87000-11-3; s.77. 
19 JIRÁK, Jan a WOLÁK, Radim, ed. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 
2007. ISBN 978-80-86212-58-6; s. 6. 
20 Tamtéž; s.7. 
21 Tamtéž; s.9-10. 
22 MIČIENKA, Marek a JIRÁK, Jan. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-
4; s.9.   
23 MIČIENKA, Marek a JIRÁK, Jan. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-
4; s.12. 
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V České republice byla mediální výchova zařazena do školní výuky v roce 2006. 

Stala se součástí tzv. kurikulární reformy, jejímž výsledkem je nový Rámcový program 

vzdělávání.25 Mediální výchova patří spolu s Environmentální výchovou, Multikulturní 

výchovou, Výchovou k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchovou 

demokratického občana a Osobnostní a sociální výchovou mezi takzvaná Průřezová 

témata. Tato témata jsou součástí povinného základního vzdělávání, ale mohou být 

vyučována v rámci jiných předmětů, nebo formou seminářů či kurzů.26 ,,Mediální 

výchova vychází z poznatku, že masová a síťová média (periodický tisk, rozhlas, 

televize, internetová média a internetové sociální sítě) představují v současné době 

významný faktor primární i sekundární socializace.“27 

I když byla mediální výchova zařazena do povinných školních osnov teprve před 

jedenácti lety, jistý důraz na ni kladl už Jan Amos Komenský v druhé polovině 17. 

století, kdy ve školách prosazoval povinné čtení novin. J. A. Komenský si uvědomoval 

vliv a sílu médií. Ve své knize Labyrint světa a ráj srdce přirovnal novináře k pištcům. 

To proto, že lákají lidi na nejrůznější melodie. Pro zavedení mediální výchovy v dnešní 

podobě byly důležité dva impulzy. Tím prvním bylo období po druhé světové válce, kdy 

se Německo snažilo vyrovnat se s propagandou válečných médií. Dalším impulzem pak 

byla komercializace médií v druhé polovině dvacátého století.28 

Mediální výchova je sice povinným vzdělávacím okruhem, ale ve většině 

českých škol netvoří samostatný předmět, nýbrž je průřezově zařazena do hodin jiných 

předmětů. Častým důvodem této skutečnosti se uvádí i nedostatek vzdělaných 

vyučujících mediální výchovy. Na většině škol tedy probíhá zařazení mediální výchovy 

do výuky v rámci jiných předmětů, uskutečněním seminářů, kurzů nebo projektů.29 Pro 

vyučující tohoto průřezového tématu bylo vytvořeno mnoho příruček a učebnic, které 

                                                                                                                                               
24 BLAŽEK, B. Tváří v tvář obrazovce. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995.; s.56. 
25 JIRÁK, Jan a WOLÁK,Radim. ed. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 
2007. ISBN 9788086212586; s.7. 
26Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. 2016, [cit. 2017-20-03]. Dostupné 
z www: <http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf>.s. 125. 
27 Doporučené očekávané výstupy, metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách 
[online]. 2011, [cit. 2017-04-06]. Dostupné z www: < http://www.vuppraha.cz/wp-
content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf>.s.69. 
28MIČIENKA, Marek a JIRÁK, Jan. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-
4; s.10.  
29Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. 2016, [cit. 2017-20-03]. Dostupné 
z www: <http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf>. 
 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
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jim mají s vyučováním pomoci. Existují také různé webové stránky a výukové projekty. 

Vědomosti a schopnosti, které by si žáci měli z hodin mediální výchovy odnést, 

specifikuje Rámcový vzdělávací program a blíže je shrnují Doporučené očekávané 

výstupy pro mediální výchovu. 

1.3.1 Rámcový vzdělávací program  

Rámcový vzdělávací program byl připravován Výzkumným ústavem 

pedagogickým v Praze od roku 2000, jeho součástí je mediální výchova jako průřezové 

téma.30 Tento vzdělávací program je součástí kurikulárních dokumentů, což jsou 

pedagogické dokumenty, které vymezují cíle, koncepci a vzdělávací obsah jednotlivých 

etap vzdělávání. Kurikulární dokumenty jsou součástí tak zvané kurikulární reformy. 

„Můžeme konstatovat, že jde o reformu komplexní, která v různé míře mění pohled na 

žáka, vypořádává se s explozí informací, přizpůsobuje se moderním technologiím, ale 

ovlivňuje i celý školský systém. Centrálním problémem reformy je obsah vzdělávání 

(kurikulum), který škola žákům 28 zprostředkovává, neboť do něho se promítají všechny 

ostatní reformní tendence.“31  

Kurikulární dokumenty byly vytvořeny na státní a školní úrovni. Rámcový 

vzdělávací program je součástí státní úrovně dokumentů, která je závazná pro tvorbu 

školního vzdělávacího programu. Rámcové vzdělávací programy byly vytvořeny 

centrálně, jsou zpracovávány pro jednotlivé vzdělávací obory zvlášť a formují úroveň 

vzdělání jednotlivých částí vzdělávání.32 

,,Tyto programové dokumenty konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují 

klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti 

vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují 

                                                 
30MIČIENKA, Marek a JIRÁK, Jan. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-
4; s.11. 
31 MAŇÁK, Josef. Modelování kurikula. In Orbis scholae. Praha : Pedagogická fakulta UK Praha, 2007.; s. 
27. 
32 Rámcové vzdělávací programy. Národní ústav pro vzdělávání [online].[cit. 2017-20-03]. Dostupné z: 
http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-
vzdelavaci-programy?lang=1 
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rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních 

plánů.“33 

Rámcové vzdělávací programy byly vytvořeny pro předškolní, školní, 

gymnaziální i odborné vzdělávání. Jsou rozděleny na vzdělávací oblasti, které mohou 

být dále tvořeny jedním nebo více vzdělávacími obory. Na příklad vzdělávací oblast 

Člověk a příroda obsahuje vzdělávací obory Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace obsahuje pouze vzdělávací obor 

Matematika a její aplikace. Každá vzdělávací oblast je v Rámcovém vzdělávacím 

programu charakterizována, je uvedeno její cílové zaměření, vzdělávací obsah, učivo  

a očekávané výstupy.  Kromě vzdělávacích oblastí jsou součástí programu průřezová 

témata. Ta mohou tvořit samostatný předmět, nebo průřezově procházejí ostatními 

vzdělávacími obory, se kterými souvisí. Jejich zařazení do výuky je povinné.  Pro 

základní vzdělávání byla vymezena průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. 

Kromě Výchovy demokratického občana se všechna průřezová témata vyučují i na 

gymnáziích. Všechny okruhy jsou jednotně zpracovány, obsahují charakteristiku 

průřezového tématu a jeho přínos k rozvoji osobnosti žáka. Protože se jedná o široké 

oblasti, je jejich obsah rozpracován do tematických okruhů, které obsahují ještě 

podrobnější nabídku témat k výuce a k probírání. Pro všechna průřezová témata je 

celkem vymezena minimální časová dotace 16 hodin.34 

Pokud se škola rozhodne zařadit některé průřezové téma jako samostatný 

vyučovací předmět, může tento předmět pojmenovat dle svého uvážení.35  

 

                                                 
33 Rámcové vzdělávací programy. Národní ústav pro vzdělávání [online].[cit. 2017-20-03]. Dostupné z: 
http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-
vzdelavaci-programy?lang=1 
34 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. 2016, [cit. 2017-20-03]. Dostupné 
z www: <http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf>. 
35 HAVELKOVÁ, Blanka. Průřezové téma Mediální výchova pro základní vzdělávání. Praha, 2007. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Doc. PhDr. 
Josef Valenta, CSc.; s.32. 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
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1.3.2 Mediální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní školy 

V předchozí kapitole jsme zmínili, že mediální výchova tvoří průřezové téma. Je 

zařazena do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a do 

Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Každá škola si může vybrat, zda ji 

do výuky zapojí formou samostatného kurzu, nebo se stane součástí jiných předmětů.36 

Dovednosti, které by si měli žáci během výuky osvojit, se dělí na tematické 

okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních činností. V rámci 

tematických okruhů receptivních činnosti se mediální výchova zabývá kritickým čtením 

a vnímáním mediálních sdělení, interpretací vztahu mediálních sdělení a reality, stavbou 

mediálních sdělení, vnímáním autora mediálních sdělení, fungováním a vlivem médií ve 

společnosti. Osvojení si těchto činností by mělo vést ke kritickému přístupu ke 

zpravodajství, novinám, reklamě a časopisům. Dále má vést k rozlišování zábavních  

a bulvárních prvků ve zpravodajství a pochopení vlivu reklamy na diváka, a vlivu médií 

na veřejné mínění.37 V rámci tematických okruhů produktivních činnosti je to tvorba 

mediálního sdělení a práce v realizačním týmu.38 Tu si lze osvojovat při tvorbě školního 

časopisu či rozhlasového vysílání. Během hodin mediální výchovy by si žák měl osvojit 

také historii médií a jejich strukturu fungování. Neméně důležité je naučit žáky i 

správné zapojení se do mediální komunikace. Každý žák by měl být schopen analyzovat 

sdělení a zvolit si správně médium k uspokojení svých potřeb (hledání informací, 

správné naplnění volného času).39 

Mediální výchova bývá propojována se vzdělávací oblastí Člověk a společnost a 

to především proto, že se podílí na vytváření společnosti a světa kolem nás. Další 

oblastí, se kterou je propojena, je Jazyk a jazyková komunikace. V této oblasti se prolíná 

,,vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, nejrůznějších typů obsahů a 

                                                 
36MIČIENKA, Marek a JIRÁK, Jan. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-
4; s.11. 
37 HAVELKOVÁ, Blanka. Průřezové téma Mediální výchova pro základní vzdělávání. Praha, 2007. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Doc. PhDr. 
Josef Valenta, CSc; s.39. 
38Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. 2016, [cit. 2017-20-03]. Dostupné 
z www: <http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf>.s.94-95. 
39Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. 2016, [cit. 2017-20-03]. Dostupné 
z www: <http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf>.s.93. 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
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uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Osvojení základních pravidel 

komunikace, dialogu a argumentace.“40 Další vzdělávací oblastí, která s mediální 

výchovou souvisí, je Informační a komunikační technologie a Umění a kultura. 

1.3.3 Doporučené očekávané výstupy 

V roce 2011 vydal Národní ústav pro vzdělávání metodickou podporu pro 

začleňování průřezových témat z Rámcového vzdělávacího programu do výuky na 

základních školách a na gymnáziích, jde o Doporučené očekávané výstupy. Na tvorbě 

těchto publikací se podílela skupina autorů, které koordinovala PaedDr. Markéta 

Pastorová. Doporučené očekávané výstupy mají sloužit k propojení průřezových témat 

uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu s praxí. Jejich cílem je také zvýšení 

kvality výuky a propojování hodnotové, postojové a kognitivní složky vzdělávání. Na 

rozdíl od očekávaných výstupů nejsou doporučené výstupy povinné a jednotlivé školy si 

z nich mohou vybrat nebo je dále konkretizovat a doplňovat. Doporučené očekávané 

výstupy mají vyučujícím usnadnit plánování výuky, zvýšit její efektivitu, a zároveň 

poskytnout pomoc při hodnocení žáků.41 

Mezi průřezová témata, která mají být probírána na gymnáziích a kterým se 

Doporučené očekávané výstupy věnují, patří Osobnostní a sociální výchova, 

Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Mediální výchova a Multikulturní výchova. Mezi ta, která jsou probírána na základních 

školách, patří Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova,  

Environmentální výchova a Mediální výchova.42 Pro naši práci jsou důležité 

Doporučené očekávané výstupy věnující se Mediální výchově. 

1.3.4 Doporučené očekávané výstupy: Mediální výchova na prvním 

stupni 

                                                 
40Tamtéž;s.138. 
41Doporučené očekávané výstupy jako metodická podpora pro začleňování průřezových témat do ŠVP a 
výuky. Národní ústav pro vzdělávání [online]. [cit.2017-02-02]. Dostupné z www: 
<http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1>. 
42Doporučené očekávané výstupy jako metodická podpora pro začleňování průřezových témat do ŠVP a 
výuky. Národní ústav pro vzdělávání [online]. [cit.2017-02-02]. Dostupné z www: 
<http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1>.  

http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1
http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1
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Doporučené očekávané výstupy pro mediální výchovu na základních školách 

zpracovali prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. a PhDr. Helena Pavličíková, CSc., garantem za 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze je PaedDr. Markéta Pastorová. Autoři při 

sestavování výstupů spolupracovali s řediteli a učiteli na základních školách a 

gymnáziích a se zástupci nevládních neziskových organizací.43 Pro naši práci je zásadní 

mediální výchova na základních školách. Oproti Rámcovému vzdělávacímu programu 

jsou Doporučené očekávané výstupy rozšířeny o téma bezpečnosti užívání médií. 

Kromě toho je kladen důraz na ,,schopnost aktivně využívat média k prosociálnímu 

jednání a umět vlastní vztah k médiím a k jejich využívání podrobit kritické reflexi a 

racionálnímu odstupu. Z tohoto důvodu propojují doporučené očekávané výstupy 

receptivní a produktivní činnosti, neboť se jedná „jen“ o různé postupy směřující ke 

stejnému cíli.“44 

Na prvním stupni je výuka mediální výchovy dělena na dvě období. V prvním 

období (1.-3. třída) se žáci snaží uplatnit vlastní zkušenosti s médii. V této fázi není 

důležité získávání faktických vědomostí, ale především uvědomování si dosavadních 

osobních zkušeností s médii. Žáky k tomuto uvědomění mají vést hry, rozhovory, 

vyprávění, ilustrace nebo jednoduchá skupinová práce v realizačním týmu. Zároveň je 

ale kladen důraz na to, aby se užívání médií postupně stalo vědomou aktivitou. Tento 

metodický okruh je označen jako Mediální propedeutika.45   

V následujícím druhém období (4.-5. třída) je hlavní náplní Kritické čtení a 

vnímání mediálního sdělení. Mediální výchova zde nabízí mnoho možností, které se 

vztahují na příklad ke zvýšení čtenářské gramotnosti, schopnosti vyjadřovat se nebo 

veřejně prezentovat výsledky své práce. Tematický okruh kritického čtení ,, je důležitý 

pro vytvoření základů kritického odstupu od mediálních sdělení a schopnosti rozlišit 

funkce jednotlivých mediálních sdělení. Žák si začíná osvojovat poznání, že jednotlivé 

                                                 
43 Doporučené očekávané výstupy, Mediální výchova v základním vzdělávání [online]. 2011, [cit. 2017-
02-02]. Dostupné z www: <http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=29303&view=3251>. 
44 Doporučené očekávané výstupy, metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách 
[online]. 2011, [cit. 2017-04-06]. Dostupné z www: < http://www.vuppraha.cz/wp-
content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf>.s.69. 
45 Doporučené očekávané výstupy, Mediální výchova v základním vzdělávání [online]. 2011, [cit. 2017-
02-02]. Dostupné z www: 
<http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=29303&view=3251>.s.3. 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
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typy sdělení mají své funkce či komunikační cíle, že jsou součástí kultury, v níž žije, a 

jejich výpovědní/pravdivostní hodnota je velmi různá.“.46  

Na prvním stupni jsou tedy podle Doporučených očekávaných výstupů stěžejní 

pouze okruhy Mediální propedeutika a Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení. 

Těžištěm výuky Mediální výchovy je až látka na druhém stupni základní školy. 

Protože jsou pro naši práci Doporučené očekávané výstupy stěžejní a v praktické 

části budeme chtít zjistit, jak s nimi analyzované pořady pracují, je důležité si je 

všechny představit. Pro první fázi prvního stupně (1.-3. třída) jsou Doporučené 

očekávané výstupy tyto: 

1. odpovídá na otázky zaměřené na obsah čteného, slyšeného nebo sledovaného 

jednoduchého zpravodajského či reklamního sdělení  

2.  charakterizuje postavy a hodnotí jejich jednání ve vztahu k události (zamýšlí se nad 

jejich vlastnostmi apod.)  

3.  dotváří krátkou zprávu do logického celku (vyprávěním, dramatizací, ilustrací 

apod.) 

4.  při četbě, poslechu, sledování pohádek, seriálů, filmů rozlišuje prostředí reálné a 

fantastické (od vyjádření dojmu a pocitu k formulaci soudu a názoru)  

5.  postupně rozlišuje místo a čas děje, jednoduché příběhy vypráví v časové a příčinné 

souvislosti  

6.  na základě své intuice hodnotí přání, které slibuje splnit reklama, a porovnává je s 

realitou svých potřeb, zájmů a přání  

7.  sdělí, která média a jakým způsobem provázejí jeho den („moje každodenní mediální 

biografie“, média jako součást rodinného prostředí)  

8.  na konkrétním příběhu začíná rozpoznávat rizika, která pro něj i pro ostatní 

představuje zveřejňování soukromí na internetu, a na příkladu uvede zásady 

bezpečného užívání síťových médií 47 

                                                 
46 Doporučené očekávané výstupy, Mediální výchova v základním vzdělávání [online]. 2011, [cit. 2017-
02-02]. Dostupné z www: 
<http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=29303&view=3251>.s.4. 
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Ve druhém období prvního stupně (4.-5. třída) jsou Doporučené očekávané 

výstupy tyto: 

1.  rozlišuje a porovnává podle charakteristických rysů a způsobů užití masová a síťová 

média (tisková média, rozhlas, televize, internetové stránky aj.) 

2.  na konkrétních příkladech rozlišuje základní funkce mediálních sdělení: informovat, 

vzdělávat, získávat, bavit  

3. rozlišuje informativní a umělecké obsahy (především zpravodajství, vzdělávací a 

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

4.  rozezná a využívá základní prostředky zpravodajství; napíše krátkou zprávu – 

odpoví na otázky „kdo?, co?, kdy?, kde?“  

5.  rozezná získávací cíle reklamy a rozlišuje výrazové prostředky, které reklama 

využívá pro oslovení různých cílových skupin  

6.  na příkladu (členů rodiny aj.) demonstruje rozdíly ve způsobech konzumace médií a 

v přístupech k mediálním sdělením  

7.  na konkrétních příkladech vysvětlí rozdíl mezi reálným a virtuálním světem (přímá 

komunikace vs. virtuální komunikace, např. spolužáci vs. virtuální přátelé)  

8.  uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a fotografií o sobě a svých blízkých 

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

podle toho 48 

Na druhém stupni pokračuje tematický okruh Kritické čtení a vnímání mediálního 

sdělení, do kterého je navíc zahrnut tematický okruh Vnímání autora mediálních 

sdělení, dalšími okruhy je Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Stavba 

mediálního sdělení a Fungování a vliv médií ve společnosti. 

Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 

1. rozeznává typy mediálních sdělení a jejich typické výrazové prostředky (zpráva, 

reklama, hudební klip, komiks, www stránky)  

                                                                                                                                               
47 Doporučené očekávané výstupy, metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách 
[online]. 2011, [cit. 2017-04-06]. Dostupné z www: < http://www.vuppraha.cz/wp-
content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf>.s.70. 
48 Doporučené očekávané výstupy, metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách 
[online]. 2011, [cit. 2017-04-06]. Dostupné z www: < http://www.vuppraha.cz/wp-
content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf>.s.70-71. 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
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2.  uvede, jakou roli a jaký význam má výběr grafických výrazových prostředků (např. 

podtržení, velikost písma v periodickém tisku i na www stránce)  

3.  rozeznává zvolené výrazové prostředky jako příznakové a roli jejich citového 

zabarvení pro „navádění“ uživatele k určitému výkladu obsahu sdělení   

4. rozlišuje rozdíly v expresivním a citovém zabarvení ve významově blízkých slovech 

užívaných ve zpravodajství (např. „přiznal“ či „připustil“ místo „řekl“)  

5.  na příkladech vysvětlí, jak volba záběru (např. u fotografie) směřuje diváka ke 

konkrétnímu výkladu sdělení  

6.  rozezná rozdíly mezi „seriózním“ a „bulvárním“ zpravodajstvím a výrazové 

prostředky, které jsou pro ně příznačné  

7.  identifikuje zábavní prvky v nezábavních mediálních produktech (např. ve 

vzdělávacích televizních pořadech či v učebnicích)  

8.  objasní rozdíl mezi násilím přímo vyjádřeným, naznačeným či skrytým a mezi 

fyzickým a psychickým násilím; rozlišuje funkci zobrazeného násilí ve sdělení 

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 

1. rozlišuje jednotlivá mediální sdělení podle toho, jestli mají charakter „faktu“, nebo 

„fikce“, a identifikuje základní žánry a výrazové prostředky „fikce“ v jednotlivých 

médiích  

2.  u tištěných médií pojmenuje funkci užití grafických a dalších vizuálních prvků 

(písma, grafiky, fotografie)  

3.  u audiovizuálních médií vnímá významy práce s obrazem (střih, detail, nájezd, 

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

4.  u internetových médií vnímá užívání prostředků přímého oslovení a vytváření pocitu 

intimity a neformálního kontaktu   

5. na konkrétních příkladech doloží, že „faktická“ sdělení (např. přímý přenos) nejsou 

záznamem události, nýbrž její interpretací (rozmístění kamer, opakování akcí apod.)  

6. rozeznává v mediálním sdělení stereotypy a na příkladech uvede jejich zjednodušující 

a paušalizující vztah ke skutečnosti  

7.  ve vybraných mediálních sděleních identifikuje princip nadsázky (komedie, parodie); 

identifikuje parodii konkrétních mediálních sdělení (např. žánrů) 
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Stavba mediálního sdělení 

1. porovnává mediální produkty a identifikuje pravidelnosti v jejich stavbě (např. ve 

zpravodajské relaci či na internetovém portálu)  

2.  navrhne strukturu školního či třídního časopisu, resp. webové stránky, a svůj návrh 

dovede vyložit a zdůvodnit  

3. určí kritéria výběru zpráv; základní kritéria identifikuje a případně používá v roli 

vedoucího vydání školního časopisu či relace školního vysílání   

4. pojmenuje základní strukturu příběhu a složky, které příběh tvoří (expozice, zápletka, 

postavy apod.); tyto prvky rozpoznává v reklamě, zprávě, detektivním příběhu apod.  

5. sestaví jednoduchý příběh a prezentuje ho pro sebe přiměřenou formou (v souvislém 

vyprávění, bodovém scénáři, komiksu apod.)  

6. zhodnotí, jakým způsobem se do podoby mediálních sdělení promítají představy o 

cílovém (plánovaném) příjemci  

7. na konkrétních ukázkách analyzuje produkci pro svou věkovou skupinu (časopisy pro 

mládež, reklamy pro mládež, televizní pořady a webové stránky pro mládež) 

Fungování a vliv médií ve společnosti. 

1.  vnímá vztah médií a svobody projevu a význam tisku pro demokratické společnosti, 

chápe i rizikové stránky tohoto vztahu  

2. vysvětlí význam rozšíření knihtisku, přenosu sdělení rozhlasovým a později televizním 

signálem a význam nástupu síťových médií pro společnost  

3. rozpozná a pojmenuje oblasti vlivu médií na člověka (vnímá média jako faktor 

ovlivňující názory, pocity, životní styl, hodnoty, morální přesvědčení)  

4. rozpozná roli médií ve svém vlastním životě a životě svých bližních a dovede z 

mediální nabídky aktivně naplnit vlastní zájmy, potřeby a přání  

5.  chápe vliv reklamy na současnou mediální produkci (je schopen identifikovat 

projevy „komercializace“); reflektuje svůj vztah k reklamě na vlastním chování  

6. zhodnotí vliv komunikačních technologií na podobu komunikace ve skupinách, do 

nichž vstupuje (mezi vrstevníky ve škole či při zájmové činnosti, v rodině apod.)  
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7.  uvědomuje si, jak zprostředkovaná komunikace (mobilní telefony, email, ICQ, 

Facebook apod.) ovlivňuje způsob komunikace a vztahy s ostatními  

8.  zhodnotí přednosti a rizika získávání informací z internetových zdrojů (např. z 

Wikipedie) a umí takto získané informace ověřovat49 

1.4 ČT :D   

ČT:D (nebo také Déčko) je veřejnoprávní televize určena dětem, která zahájila 

vysílání 31. srpna 2013, jejím výkonným ředitelem je Petr Koliha. Program tohoto 

televizního kanálu je určen dětem ve dvou věkových skupinách, a to 4-8 a 8-12 let. 

Vysílání probíhá každý den od 6:00 do 20:00, ve 20:00 místo dětského vysílání začíná 

kulturní program ČT Art. Dopolední program je věnován mladším divákům, odpoledne 

běží pořady určené dětem, které už navštěvují základní školu. Déčko se opírá o sedm 

programových pilířů-  hraná tvorba, animovaná tvorba, zábavné vzdělávání, magazíny, 

zábavní a soutěžní pořady, zpravodajství a publicistika, sport a cvičení. Na Déčku 

můžeme vidět jak české, tak zahraniční pořady. Mezi vlastní tvorbu televize patří na 

příklad Pirátské vysílání, Nauč tetu na netu, Zprávičky, Mazalové či Špačkovi v síti 

času. Zahraniční tvorba tvoří přibližně 60% programu, jedná se o Pošťáka Pata, Ovečku 

Shaun, Děsivé dějiny, Věda je zábava a další.50  

Na Déčku se nevyskytují reklamy a pořady, které televize vysílá, jsou 

kontrolovány, aby odpovídaly cílové skupině (4-8 let a 8-12 let). Televize má navíc 

podporu z řad psychologů, odborníků na internetovou bezpečnost, mediálních 

odborníků a dalších. Skupina těchto lidí tvoří tak zvané Déčkolegium.51 

I přesto, že je Déčko mladou televizí, získalo si u diváků velmi brzy značnou 

popularitu. Podle průzkumů se v roce 2015 stalo druhou nejsledovanější veřejnoprávní 

dětskou televizní stanicí v Evropě. Předběhlo tak i známou německou stanici Kika, která 

                                                 
49 Doporučené očekávané výstupy, metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách 
[online]. 2011, [cit. 2017-04-06]. Dostupné z www: < http://www.vuppraha.cz/wp-
content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf>. s. 72-74. 
50 Sedm programových pilířů Déčka. Česká televize [online]. [2017-05-03].  Dostupné z www: 
<http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/program/sedm-piliru/>. 
51 NOVOTNÁ, Helena. Pořad Wifina v kontextu mediální gramotnosti a vzdělávání médii. Praha, 2016. 
Diplomová práce. Karlova Univerzita, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce 
Mgr. Radim Wolák.; s.6. 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
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se umístila na třetí pozici. Nejsledovanější byla podle výsledků průzkumu stanice 

Barnkanalen, která vysílá ve Švédsku. 52 

Televize Déčko je zároveň propojena s webem www.decko.cz, kde mohou děti 

sledovat jednotlivé díly pořadů nebo hrát hry. Na této doméně vysílá Déčko také online. 

Web je barevný a stejně jako na ČT:D se na něm nevyskytují reklamy. Na webu je 

navíc k dispozici okolo 130 vzdělávacích her. O úspěšnosti a oblíbenosti webu 

vypovídá jeho návštěvnost. Podle tiskové zprávy z roku 2015 má webová stránka 

www.decko.cz měsíčně sedm milionů zobrazení. Meziročně tak návštěvnost webu 

vzrostla na dvojnásobek.53 

Jak jsme již zmínili v prvním odstavci této podkapitoly, jedním z pilířů Déčka je 

děti zábavnou formou vzdělávat. K zmíněné funkci Déčka se generální ředitel České 

televize Petr Dvořák vyjádřil takto: „Déčko dnes oslovuje více než čtvrtinu českých dětí, 

má velký potenciál, ale i velkou zodpovědnost. Vzdělávací pořady proto tvoří silný 

základ jeho programu. A jakkoli můžeme v této oblasti navazovat na mnohaletou tradici 

televizních edukačních formátů, musíme s tím, jak se proměňuje společnost, neustále 

oslovovat nové autory, hledat nové přístupy i nový jazyk, jak o tématech zásadních pro 

dnešní děti mluvit.“54 . Mezi zábavně vzdělávací pořady patří TvMiniUni, ve kterém se 

dětem dostává odpovědí na otázky, které do redakce televize mohou samy přes internet 

poslat. Pro starší děti jsou určeny zábavně vzdělávací pořady Sám v muzeu nebo 

S Jakubem v přírodě. Vzdělání v oblasti ekologie se věnuje pořad Zachraňme Zemi. Za 

účelem zvýšení mediální gramotnosti byly v roce 2016 vytvořeny pořady Pirátské 

vysílání a Nauč tetu na netu. K jejich uvedení řekl Petr Dvořák:„Právě média a internet 

znají starší děti z uživatelské stránky dokonale, mnohdy lépe než jejich rodiče, méně už 

se ale orientují v tom, na jakých principech fungují. Cílem nových pořadů pak není 

poučovat je o tom, co mají a nemají dělat, ale spíše v nich vzbudit zdravou zvědavost  

a chuť zajímat se o věci hlouběji. “55  

                                                 
52 Tiskové zprávy. Česká televize [online]. 2015, [2017-05-03]. Dostupné z www: 
<http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/tiskove-zpravy/?id=7456&strana-22=1&category=22> 
53 Tiskové zprávy. Česká televize [online]. 2015, [2017-05-03]. Dostupné z www: 
<http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/tiskove-zpravy/?id=7456&strana-22=1&category=22> 
54 Tiskové zprávy. Česká televize [online]. 2016. [2017-05-03]. Dostupné z www: 
<http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/tiskove-zpravy/?id=7665> 
55 Tiskové zprávy. Česká televize [online]. 2016. [2017-05-03]. Dostupné z www: 
<http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/tiskove-zpravy/?id=7665&strana-22=1&category=22> 

http://www.decko.cz/
http://www.decko.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/tiskove-zpravy/?id=7665
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2. Vzdělávací pořady o médiích v českém vysílání 

 Protože se v této bakalářské práci budeme věnovat dvěma dětským vzdělávacím 

pořadům, měli bychom si stanovit definici vzdělávacího pořadu a pořadu se 

vzdělávacím prvkem: 

- ,,Vzdělávací pořad (někdy bývá použit pojem ,,čistě“ vzdělávací pořad)pořad, 

který je jako celek určen svým zaměřením a obsahem k dosažení předem 

stanoveného vzdělávacího cíle. Obsahuje předem daný plán záměrného 

vzdělávacího působení přinášející odpovědi na otázky: ,,proč, koho, v čem, jak, za 

jakých podmínek a s jakými očekávanými výsledky vzdělávat… 

-  ,Pořad se vzdělávacím prvkem je pořad, který nebyl jako celek primárně určen k 

dosažením předem stanoveného vzdělávacího cíle, případně účinku, avšak svým 

zaměřením a obsahem vzdělávací cíle (účinky) alespoň částečně naplňuje.“56 

Jinou charakteristikou vzdělávacího pořadu je tato: „pořady vzdělávacího typu 

jsou pořady, které obsahují základní pedagogický prvek a jsou primárně určeny ke 

zvýšení znalostí explicitně didaktickým způsobem“. Tuto definici uplatňuje pro 

klasifikaci pořadů oddělení programového výzkumu České televize.57  

Některé vzdělávací pořady mohou být velmi přínosné, je ale nutné dodat, že 

sledování vzdělávacích pořadů vede u dětí ke sledování i jiných televizních relací  

a obecně k větší oblibě televize. Děti pak mohou sledovat obsahy, které jsou určeny 

dospělým a nejsou vhodné pro děti.58Vyhraněný názor proti vzdělávacím pořadům 

představil Neil Postman, který tvrdil, že vzdělávací pořady jsou především zábavné  

a vzdělávají diváka jen minimálně.59 

                                                 
56 LANDOVÁ, Marína, Miroslava ŠKALOUDOVÁ a Jakub DOBAL. Rozhlas, televize, škola - místa doteku: 
příručka pro učitele, žáky a studenty. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. Média a 
vzdělávání 2003. ISBN 80-211-0447-3; s.10-12. 
57 HAVLÍKOVÁ, Vendula. Vývoj nabídky vzdělávacích pořadů České televize v letech 1992 až 2010. Praha, 
2011. 108 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 
studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Mrg. Radim Wolák., s.19-20. 
58 VOSLÁŘ, Václav. Přežiješ mládí? – Analýza televizního pořadu pro mládež. Praha, 2012;51 s. Bakalářská 
práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 
Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Jirků; s.7. 
59 POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. Mladá fronta, 2010. 192 s. ISBN 978-80-204-2206-4; s 105. 
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  Na českých komerčních televizích není vzdělávacím pořadům věnován téměř 

žádný prostor. V archivech pořadů televize Nova ani Prima a jejich televizních stanic 

jsem nenašla žádné pořady, které by se věnovaly vzdělávání v oblasti médií. Oproti 

tomu Česká televize ale v minulosti vysílala několik pořadů, které se problematice médií 

alespoň částečně věnovaly a v současné době ve spolupráci se společností CZ.NIC 

vysílá vzdělávací cyklus zaměřený na užívání internetu. V následující kapitole stručně 

představím vzdělávací pořady o médiích, které jsem dohledala v archivu pořadů České 

televize. 

2.1 Vzdělávací pořady o médiích vysílané v České televizi 

Česká televize poskytuje veřejnou službu a jako taková má určité povinnosti, 

mezi které patří ,,výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, 

dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích 

pořadů a pořadů pro děti a mládež.“60 V archivu pořadů České televize jsem dohledala 

celkem pět seriálů, které se věnovaly vzdělávání v oblasti médií. Dva z nich můžeme na 

obrazovkách vidět i v současné době. 

Na podzim roku 2016 zahájila Česká televize vysílání televizního seriálu Nebojte 

se internetu. Jedná se o projekt sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ. Seriál 

má celkem 10 dílů, stopáž každého z nich se pohybuje od 4 do 5 minut. Hlavním cílem 

projektu je přiblížit starším divákům internetové prostředí. V jednotlivých epizodách se 

tedy pořad zabývá sociálními sítěmi, správnými hesly k účtům, on- line nakupováním 

nebo on- line platbami. První část každého dílu je vysílána v České televizi, druhá část 

je ke zhlédnutí na internetové stránce www.nebojteseinternetu.cz. Zde jsou také 

doprovodné texty k jednotlivým dílům. Hlavními postavami seriálu jsou Milada (Dana 

Batulková) a Karel (Václav Kopta), kteří hrají manželský pár. Ve většině dílů Milada 

svého manžela Káju poučuje. Do každé epizody vstupuje ještě vedlejší postava, kterou 

hrál např. Roman Zach, Karel Zima nebo Valérie Zawadská. Děj se vždy odehrává 

v bytě manželů, je vtipný a poučný. 61 

                                                 
60 Statut České televize [online]. 2016, [cit. 2017-02-05]. Dostupné z www: 
<http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/statut-ct/pdf/statut-ct.pdf?verze=2016-07-01.1>  
61 Nebojte se Internetu [ online ]. 2017, [cit. 2017-04-01]. Dostupné z www: 
<https://www.nebojteseinternetu.cz/> 

http://www.nebojteseinternetu.cz/
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Mezi lety 2012-2014 vznikly dvouminutové šoty Jak na internet, jejichž vysílání 

v České televizi probíhá dodnes. Jedná se celkem o 110 šotů zabývajících se 

používáním počítače a internetu. I tento pořad je produktem sdružení CZ.NIC. Hlavní 

tváří tohoto vzdělávacího pořadu je herec Roman Zach. Všechna videa jsou 

zpřístupněna na internetové stránce www.jaknainternet.cz, kde si navíc každý může 

stáhnout výukové materiály ke každému probíranému tématu. Šoty jsou zaměřeny na 

oslovení co možná nejširší skupiny diváků a mohou být pro mnohé velmi přínosné. 62 

Grafika pořadu je příjemná, Roman Zach vystupuje před bílým pozadím a ve většině 

dílů je minimum rekvizit (např. počítač), pro lepší pochopení jeho slov vidíme 

obrazovku počítače a úkony, které divákovi vysvětluje. Na rozdíl od pořadu Nebojte se 

internetu, není forma předávání informací zasazena do smyšleného příběhu, ale jedná se 

o názorný výklad. 

            V roce 2003 Česká televize vysílala na ČT2 týdeník Média. Bylo odvysíláno 

celkem 41 dílů o průměrné délce 27 minut. Pořad moderoval tehdejší šéfredaktor 

publicistiky Českého rozhlasu 1- Radiožurnálu Jan Pokorný a jeho stálým hostem byl 

zakladatel a první šéfredaktor časopisu Týden Karel Hvížďala. Hlavním tématem byl 

především vliv médií na společnost. Pořad probíhal formou diskuse mezi odborníky na 

probírané téma. 63 

V roce 2006 zahájila Česká televize na ČT24 vysílání pořadu Média a svět. Až 

do konce roku 2009 bylo natočeno a odvysíláno celkem 199 dílů. Pořad byl vysílán 

každou neděli v 16:33 hodin a měl zhruba 25 minut. Věnoval se televizi, novinám, 

časopisům, reklamě, internetu, public relations, rádiu nebo marketingu. Do každého dílu 

byli pozváni vždy dva hosté s rozdílnými názory na probírané téma. Pořad byl proložen 

glosami z řad odborníků, kteří se danému tématu věnovali.64 

Dalším pořadem, jenž se věnoval médiím a kladl si za cíl zvýšit mediální 

gramotnost, byl pořad Být v obraze, který Česká televize natočila v roce 2009. Celkem 

bylo vytvořeno 13 dílů o délce 27 minut. Pořadem prováděli dva mediální konzumenti 

MeKo 1 a MeKo 2 spolu s mediální vědkyní MedVědkyní. Kromě tradičních témat se 

                                                 
62 Jak na internet [online]. [cit. 2017-04-01]. Dostupné z www: <https://www.jaknainternet.cz/> 
63 Média. Česká televize [online]. 2003, [cit. 2017-04-01].  Dostupné z www: 
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/1101815512-media/203452801140811/> 
64 Média a svět. Česká televize [online]. 2006, [cit. 2017-04-01].  Dostupné z www: 
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095522362-media-a-svet/206411058090049/> 

http://www.jaknainternet.cz/
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pořad věnoval i médiím v kontextu hudebního průmyslu, reklamě a propojení médií 

s politikou. Na stránkách pořadu jsou ke zhlédnutí všechny díly, slovníček mediálních 

termínů i krátké testy k prověření znalostí, které by si měl divák ze sledování seriálu 

odnést. 65    

Žádný z uvedených pořadů nebyl z hlediska obsahu analyzován. Tato práce se 

ale věnuje analýze dvou vzdělávacích pořadů o mediích, které byly natočeny v roce 

2016. Jedná se o seriály Pirátské vysílání a Nauč tetu na netu, určené dětem a vysílané 

na ČT:D.   

3. Celková obsahová analýza pořadu Pirátské vysílání  

a pořadu Nauč tetu na netu 

3.1 Metodologie práce 

V následující části práce předkládám celkovou kvalitativní analýzu pořadů se 

zaměřením na obsah zkoumaných pořadů. Cílem práce bylo především zjistit, která 

mediální témata se v jednotlivých dílech probírají a následně tato témata srovnat 

s Doporučenými očekávanými výstupy pro mediální výchovu. Analýze obsahu 

jednotlivých dílů předchází charakteristika pořadů, struktura pořadů a představení 

hlavních postav. Při sledování obsahu zaměřím svou pozornost především na to, kterým 

mediálním problémům se díl věnuje a popřípadě jakým způsobem je vysvětluje. 

Následně zjistím, jestli téma dílu napomáhá k dosažení určitého doporučeného 

očekávaného výstupu. Oba analyzované pořady jsou určeny starším divákům dětské 

televize, tedy dětem ve věku 8 až 12 let (to zahrnuje období zhruba třetí až sedmé třídy). 

Je tedy nutné srovnávat obsah pořadů s výstupy jak z prvního, tak z druhého stupně 

základní školy. Protože jsou ale některé výstupy na prvním a druhém stupni velmi 

podobné a obsahově se nevylučují (např. na prvním stupni je stanoven výstup rozezná 

získávací cíle reklamy a rozlišuje výrazové prostředky, které reklama využívá pro 

oslovení různých cílových skupin a na druhém stupni rozeznává typy mediálních sdělení 

a jejich typické výrazové prostředky (zpráva, reklama, hudební klip, komiks, www 

stránky), budu v první řadě hledat výstupy z prvního stupně mediální výchovy a až 

                                                 
65 Být v obraze. Česká televize [online]. 2009, [cit. 2017-04-01].  Dostupné z www: 
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214728740-byt-v-obraze/> 
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v případě, že díl s žádným z nich nebude souviset, podívám se do výstupů druhého 

stupně. V případě, že bude mít díl vztah k více výstupům z prvního nebo druhého 

stupně, všechny dané výstupy uvedu. Obsah každého dílu popíšu v jednom odstavci, ve 

druhém odstavci shrnu hlavní informace týkající se médií, které byly probírány, a 

popřípadě přidám vlastní hodnocení obsahu, poté uvedu, zda má díl vztah k nějakému 

doporučenému očekávanému výstupu a v případě, že má, tak k jakému.  

Pořad Pirátské vysílání má pouze 13 čtrnáctiminutových epizod, pořad Nauč tetu 

na netu 16 osmiminutových epizod, a proto jsem se rozhodla do analýzy zahrnout 

všechny díly. Cílem práce je zjistit, kterých mediálních témat se pořady dotýkají,   

a vzhledem k tomu, že každý díl je věnován jiné mediální problematice, je analýza 

všech dílů nezbytná.  

3.2.1 Základní charakteristika pořadu Pirátské vysílání 

Pořad Pirátské vysílání je zábavně vzdělávací pořad pro děti, který má diváky 

vzdělávat v oblasti mediální gramotnosti. Je určen dětem ve věku 8-12 let. Premiéra 

prvního dílu pořadu proběhla 5. 4. 2016 na ČT:D. Vysílání probíhalo po dobu 13 týdnů. 

Právě tolik dílů pořadu bylo vyrobeno. Každá epizoda má přibližně 14 minut. 

Dramaturgem pořadu je Dušan Mulíček, ten k projektu řekl: „Chtěli bychom děti přimět 

k tomu, aby samy přemýšlely a nastavily si od medií zdravě kritický odstup. Na ploše 

čtrnáctiminutového pořadu tak dané téma vždy otevřeme, zpracujeme, ale nevytváříme 

vysílání v mentorském duchu.“66 Na tvorbě pořadu se podíleli také mediální odborníci 

pod vedením Jaroslava Volka z Masarykovy univerzity, tvůrčí producentská skupina 

Kamily Zlatuškové a režiséři Karolína Zalabáková, Jan Bártek a Ladislav Cmíral. 67 

Pořad je možné sledovat online na webových stránkách Déčka.  

3.2.2 Hlavní postavy pořadu 

Hlavními postavami pořadu jsou piráti Doris (Táňa Malíková), Hugo (Jiří 

Svoboda), korzár Boris (Roman Blumaier) a Počítač (Michal Dalecký). Další postavou, 

která se v pořadu vyskytuje, je Pohádkový dědeček (Miloslav Maršálek) a profesor 

                                                 
66 Déčko na ČT se pouští do reklamy. Strategie [online]. 2016, [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: 
http://strategie.e15.cz/zpravy/decko-na-ct-se-pousti-do-reklamy-1278410 
67 Tiskové zprávy. Česká televize [online]. 2016, [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/tiskove-zpravy/?id=7665&strana-22=1&category=22 
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Hugohausen (Jiří Svoboda). Na úvod prvního dílu Počítač představuje tým pirátů, které 

dal pro tuto příležitost dohromady. O každém z nich řekne základní informace, které 

nyní kromě jiného mohu zmínit v jejich základní charakteristice. 

Doris je postava z počítačové hry, ve které řídila kosmickou loď a zachraňovala 

planety. V médiích se ze všech pirátů vyzná nejlépe. Dorisin základní profil podle 

Počítače: 

Inteligence: 80% 

Vtipnost: 49% 

Mediální odolnost: 65% 

Doris je zodpovědná, piráty často poučuje a usměrňuje. Z pirátů je nejchytřejší a 

nejbystřejší. Používá spisovný jazyk 

Další postavou je korzár Boris, kterého Počítač přenesl z béčkového filmu Piráti 

z aspiku. Základní profil podle Počítače: 

Inteligence: 30% 

Vtipnost: 25% 

Mediální odolnost: 10% 

Postava Borise používá nespisovné výrazy a zajímavé slovní obraty spojené 

s pirátskou tématikou (,,pirátští pulci“, ,,mediální ostrovy“). Ze všech pirátů mluví 

nejvíce, často tvrdí, že ví o daném tématu všechno a nepotřebuje ho dále rozebírat. 

Hned v prvním díle se pasuje na šéfa pirátů, i když toho o médiích moc neví. Snaží se 

dělat vtipy, které ovšem velmi často postrádají originalitu a nejsou příliš zábavné (,,Je 

zábavný jako klaun 20 let po svém pohřbu.“). Na závěr některých dílů přidává 

vymyšlený citát Jamese Cooka. Nejsem si ale jista tím, jestli děti dokážou průpovídky 

pochopit (,,Piráti, jak řekl kapitán James Cook, dobře mířená rána z děla je daleko 

účinnější, než sebelepší reklama!“). 

Hugo je kluk z reklamního billboardu na cukrovinky. Prakticky o ničem nic neví 

a nejraději pojídá sladkosti 

Inteligence: 0% 
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Vtipnost: 80% 

Mediální odolnost: 0% 

Postava Huga je hloupá, z pirátů mluví nejméně a stejně jako Boris mluví 

nespisovně (,,tady žádný reklamy nejsou“). 

Postava Počítače je pro děj ústřední. Naprogramoval si úkol naučit diváky to, co 

o médiích neví a sestavil proto tým pirátů. Má podobu lidské hlavy na černé plazmové 

obrazovce (podobně jako lodní počítač Holly ze seriálu Červený trpaslík). Vyjadřuje se 

spisovně. Dokáže vizualizovat představy pirátů a přenášet je v čase na různá místa. To 

tvůrcům umožňuje přesouvat děj ze studia a zařazovat do pořadu scénky z jiného 

prostředí.  

Pohádkový dědeček se objevuje na začátku a na konci každé epizody. Je 

představitelem pořadu, který piráti přerušují.  

Poslední postavou, jež se v pořadu vyskytuje, je profesor Hugohausen. Počítač 

ho nainstaloval jako svůj nový program. Objeví se pokaždé, když se ozve neznámý 

mediální termín. Je oblečen v bílém plášti a vždy stojí ve třídě před tabulí. Jeho projev 

je výkladový. Pro svůj vstup má vždy minimální prostor, během kterého vysvětlí pojem 

a následně z důvodu nudění diváka zmizí. 

3.2.3 Struktura pořadu  

Během sledování pořadu si můžeme všimnout znaků přejatých z jiných známých 

seriálů. Podobnost je často velmi výrazná, takže lze předpokládat, že jde ze strany 

tvůrců o záměr. Úvodní melodie, kterou každý díl začíná, je kopií úvodní znělky starého 

českého cyklu Bakaláři. Shodný je i úvodní záběr na brýle ležící na stolku, který trvá po 

celou dobu melodie. Brýle jsou sice v případě Pirátského vysílání kreslené, ale jejich 

podobnost s těmi v Bakalářích jistě není náhodná. Znělka má stopáž devět vteřin   

(v případě Bakalářů je o pět sekund delší). Na obrazovce se následně objeví Pohádkový 

dědeček, který sedí v křesle a chystá se číst dětem pohádku. Jeho vstup trvá přibližně  

40 vteřin, během kterých zdraví děti, nebo v následujících dílech prosí piráty, aby jeho 

pořad nepřerušovali (např. v pátém díle ale dědeček stávkuje a záběr na něj trvá pouze  

9 vteřin). Poté se ujímají vysílání piráti. Úplnému přerušení dědečkova vyprávění 
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předchází umělé rozostření obrazu a výpadky signálu. Zde je viditelná podobnost se 

seriálem Arabela, kde večerní vyprávění pohádek pro děti přerušoval Rumburak. Další 

pokračování pořadu má dvě podoby- v jednom případě ihned následuje znělka, která 

uvádí pirátské vysílání (ta má 22 vteřin), v druhém případě po přerušení dědečka 

následuje záběr na Počítač nebo piráty, kteří se s dětmi pozdraví, uvedou další díl a až 

poté následuje pirátská úvodní znělka. 

Děj se přesouvá do druhého studia, ve kterém se na stěně nachází obrazovka 

Počítače a piráti Hugo, Doris a Boris. Počítač pokaždé představí téma, kterému se díl 

bude věnovat. V následujících zhruba 11 minutách se piráti a Počítač snaží divákovi 

vysvětlit daný problém týkající se médií. Aby bylo vysvětlování také názorné a snadno 

pochopitelné, přehrávají různé vtipné scénky (tento koncept můžeme znát z Malého 

televizního kabaretu, pořadu pro děti, ve kterém se řešila vážná témata ve vtipných 

scénkách). Protože má Počítač schopnost vizualizovat představy pirátů a přenášet je 

v čase na různá místa, odehrávají se všechny scénky mimo centrální studio. U některých 

z nich převládá především zábavná funkce, nikoliv vzdělávací. Zajímavým prvkem je 

postava profesora Hugohausena, který se objeví pokaždé, když piráti narazí na neznámý 

mediální pojem, a pojem vysvětlí. Na konci každého dílu piráti shrnou hlavní myšlenku 

epizody a v některých případech pirát Boris dodává smyšlený citát Jamese Cooka. 

Vysílání se vrací zpět do televizního studia na (většinou rozčileného) 

Pohádkového dědečka, poté následují titulky se závěrečnou melodií, která je stejná jako 

ta úvodní a trvá 23 vteřin.  

3.2.4 Jednotlivé díly a jejich vztah k Doporučeným očekávaným 

výstupům 

Vzhledem k předchozímu popsání struktury pořadu bude do popisu obsahu 

každého dílu zahrnuta pouze část pirátského vysílání (tedy bez Pohádkového dědečka). 

Hlavní je popis obsahu, který se týká médií.  

1. díl – Média – premiéra 5. 4. 2016 ČT:D 

V prvním dílu Počítač představuje svůj mediální pirátský tým a řekne divákům, 

proč dal tým dohromady a o čem Pirátské vysílání bude: ,,Budeme se snažit, abyste 
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začaly přemýšlet. O čem? Právě o tom, co v televizi říkají. A nejenom v televizi, ale i ve 

všech ostatních médiích.“ Hned v prvním díle si Počítač instaluje program na přivolání 

profesora Hugohausena, ten následně vysvětluje, co jsou to média, které prostředky 

mezi ně patří a podobně. Během jeho výkladu se vedle něj objevuje stupnice nudy 

podobná teploměru. Jakmile pomyslná rtuť měření nudy dosáhne 100%, na 

Hugohausena padne závaží a děj se vrací zpět do studia (jeho vstup trval 58 vteřin). 

Protože ale takové vysvětlení Hugovi nestačí a stále nechápe, co jsou to masová média, 

Počítač piráty pomocí greenscreanové brány přenese na různá místa a piráti musí 

poznat, zda místa souvisí s médii. Přenáší je na noviny, poté do vysílacího studia 

televize. Následuje scéna, ve které se Hugo stává hlasatelem počasí. Poté jsou piráti 

přeneseni do internetového vyhledávače a do obrazu v galerii. Především díky 

vědomostem Doris piráti poznají, že všechna místa, která navštívili, jsou médii. Děj se 

vrací do studia, tým pirátů se s dětmi loučí a vysílání je přepnuto na Pohádkového 

dědečka, který právě dočítá pohádku.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o úvodní díl, v němž šlo především o představení 

hlavních postav a seznámení se s pojmem média, nebyl jeho vzdělávací přínos moc 

veliký. V podstatě to jediné, co jsme se z dílu dozvěděli, byla definice, co jsou to média. 

Díl obsahuje jednu scénu, která má pouze zábavní funkci (Hugo hlásící počasí). 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

- žák sdělí, která média a jakým způsobem provázejí jeho den („moje každodenní 

mediální biografie“, média jako součást rodinného prostředí) 

2. díl- Reportáž – premiéra 12. 4. 2016 ČT:D 

Na úvod druhého dílu si piráti povídají o tom, že o nich byla natočena reportáž 

do Zpráviček, které jsou vysílány na Déčku. Počítač se nabourává do archivu televize  

a reportáž pirátům pouští. Rozebírá se v ní přerušení Pohádkového dědečka pirátským 

vysíláním. Reportáž bsahuje všechny atributy, které by měla správná reportáž mít 

(konstatování zjištěných faktů, vyjádření ředitele televize, televizního technika, názor 

Pohádkového dědečka, následuje i vyjádření psychologa k psychologickému profilu 

pirátů) a trvá dvě minuty. Počítač reportáž pochválí, ale protože piráti nejsou spokojeni 

s tím, jak se  o nich v reportáži mluvilo, nechá je přenést do studia Zpráviček, aby vše 
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natočili podle sebe. Doris, Boris a Hugo natočí všechno špatně- upravují výpovědi 

odborníků a vymýšlí si informace podle svých představ. Na všechny tyto chyby je 

Počítač upozorní a přesune je zpátky do studia. Doris si následně pročítá internetové 

zpravodajstvía objeví zprávu o jejich nabourání se do vysílání. Zpráva ale obsahuje 

chybu- tvrdí se v ní, že piráti svázali Pohádkového dědečka, i když pravdou je, že 

svázali moderátora Zpráviček. Počítač na tomto příkladu ukazuje výhody a nevýhody 

internetového zpravodajství a dodává, že je nutné si informace z internetu ověřovat. 

Z druhého dílu se dozvídáme, jak má vypadat správná reportáž a jak by 

rozhodně vypadat neměla. Důležité je i upozornění, že ne všechny informace, které se 

na internetu objeví, jsou pravdivé a že by si každý měl informace ověřit alespoň ze dvou 

zdrojů. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

- rozeznává typy mediálních sdělení a jejich typické výrazové prostředky (zpráva, 

reklama, hudební klip, komiks, www stránky)  

- zhodnotí přednosti a rizika získávání informací z internetových zdrojů (např.  

z Wikipedie) a umí takto získané informace ověřovat 

3. díl – Reklama – premiéra 19. 4. 2016 ČT:D 

Tématem třetího dílu je reklama. Počítač vysvětluje, že přípravky, které známe 

z reklamy, si kupujeme spíš než ty, které z reklamy neznáme. Doris konstatuje, kde 

všude se reklamy vyskytují (rádio, televize, internet). Díl se lehce dotýká i historie 

reklamy. Dozvídáme se, že nejstarší dochovaný reklamní inzerát je ze starověkého 

Egypta a týká se otroctví. Boris se dožaduje přenesení do starého Egypta, aby mohl 

předvést, jak v té době reklama vypadala. Počítač tedy vizualizuje jeho představu, 

z Borise se stává otrokář, z Doris otrokyně a z Huga zákazník. Scénka trvá 2 minuty, ale 

neobsahuje žádné faktické informace. Po návratu do studia chce předvést svou scénku 

Doris. Její scénka je rozhodně přínosnější než ta Borisova. Počítač piráty přenáší do 

reklamní agentury. Hugo je nešťastným a neúspěšným prodejcem limonád, Boris 

ředitelem reklamní agentury a Doris jeho poradkyní. Ve scénce ukazují, jak reklamní 

agentura pomáhá vytvořit televizní reklamu a prodat nekvalitní a nebezpečnou 
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limonádu. Ve studiu se spolu piráti ještě baví o internetové reklamě. Protože Hugo 

nerozumí tomu, co je to virální reklama, vytvoří počítač ještě třetí scénku, ve které 

Hugovi ukáže, co je virální reklama a jak se šíří. Dětem se připomíná, že by nad 

reklamou měly přemýšlet. Hugo se chlubí, že mu reklama nikdy neublíží, pak se ale 

zamyslí: ,,Mně reklama nikdy neublíží. Teda jo. Jednou jsem se na ulici popral 

s plyšovou veverkou, která mi nabízela úrazový pojištění. Já jsem netušil, že veverky umí 

karate, a že kopnutí plyšovou botičkou tak hrozně bolí. Doporučuju, nikdy se neperte 

s plyšovejma veverkama!“ Boris odpovídá, že by měl nechat závěrečná moudra na něm 

a dodává: ,,Piráti, jak řekl kapitán James Cook, dobře mířená rána z děla je daleko 

účinnější, než sebelepší reklama!“.  

Díl je přínosný především Dorisinou scénkou, která ukazuje, jak je dobrá 

reklama důležitá pro prodej (i špatného) produktu. Důležité je i vysvětlení principu 

virální reklamy a upozornění, že by děti měly nad reklamou a jejím vlivem přemýšlet. 

Svůj prostor v tomto dílu dostala ale i Borisova scénka, která měla děti pouze pobavit. 

Závěrečné průpovídky Huga a Borise navíc nejsou moc vtipné. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

- rozezná získávací cíle reklamy a rozlišuje výrazové prostředky, které reklama 

využívá pro oslovení různých cílových skupin  

4. díl – Informace – premiéra 26. 4. 2016 ČT:D 

Tématem je šíření informací a ovlivňování podoby zprávy těmi, kdo nám je 

sdělují. Ke znázornění špatné novinářské práce s informacemi slouží opět scénka. Dva 

špatní novináři dostanou nezajímavou informaci o Perníkové chaloupce. Boris hraje 

novináře z bulvárního plátku. Aby zprávu udělal zajímavou, vymýšlí matoucí titulek, 

kterým naláká čtenáře. Na místo události se mu nechce jet, a proto si vymýšlí neověřený 

zdroj z blízkosti události a ten ve zprávě cituje. Druhý novinář, Hugo, nemá rád děti, je 

předpojatý a zprávu tvoří neobjektivně. Odvolává se na odborníka, který sice říká 

hlouposti, ale díky své odbornosti působí důvěryhodně. V obou scénkách je představena 

špatná novinářská práce. Ve druhé části dílu je věnována pozornost historickému 

přenosu zpráv. Následují další tři scénky. V první scénce ze starého Egypta Boris hraje 

běžce, jenž přináší zprávu, ale před předáním informace mu ,,dojdou baterky“   
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a informaci nepředá.  Další scénka patří poštovnímu holubovi, který je ovšem opečený  

a na noze má lístek se zprávou ,,Vyhráli jsme“, král, kterého hraje Boris, se rozčiluje, že 

je zpráva krátká a není z ní jasné, kde vyhráli  (,, Ve Francii bojujeme s Francouzi,  

v Česku bojujeme s korupcí.“). V poslední scénce přináší zprávu obyčejným lidem do 

chalupy očitý svědek události a informace zveličuje (sedlák krajánkovi na příklad  

říká: ,,To bylo účinnější než atomovka“). Na závěr je opět prezentován smyšlený citát 

Jamese Cooka:  ,, Jak pravil James Cook, když se vaše loď potápí, tak informaci o tom, 

že před vámi je útes, už dál nemusíte prověřovat.“  

V epizodě je dobře znázorněno, jak špatní novináři zachází s informacemi  

a ovlivňují zprávu, kterou píší. Ve druhé části je dětem pomocí tří výstupů představeno, 

jak probíhalo v minulosti předávání informací. Všechny tři scénky se tvůrci snažili 

obohatit vtipnými prvky, které ale působí velmi rozpačitě (upečený pták místo 

poštovního holuba, egyptský běžec na baterky). Doporučený očekávaný výstup, který 

by se zabýval vlivem novináře na informaci, v dokumentech nenajdeme. Jeden 

z novinářů této epizody ale pracuje pro bulvární plátek, a to jeho činnost ovlivňuje.  

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

- zhodnotí, jakým způsobem se do podoby mediálních sdělení promítají představy 

o cílovém (plánovaném) příjemci 

- rozezná rozdíly mezi „seriózním“ a „bulvárním“ zpravodajstvím a výrazové 

prostředky, které jsou pro ně příznačné 

5. díl- Jak se dělá hvězda – premiéra 3. 5. 2016 ČT:D 

Na začátku dílu se piráti baví o celebritách (Leoš Mareš, Ewa Farná, Jaromír 

Jágr). Počítač piráty upozorňuje na to, že neznají žádné vědce. Nastoluje tak téma dílu, 

tedy proč nejsou v televizi osobnosti, ale jen celebrity- tento výraz následně definuje 

Hugohausen. Hugo se zastává známých sportovců a tvrdí, že mohou být vzorem pro lidi 

v běžném životě. Doris žádá Počítač o ukázku, jak by to vypadalo, kdyby se dítě 

vymlouvalo za špatné známky ve škole stejným způsobem, jakým se vymlouvá 

sportovec za špatné výsledky (počasí, štěstíčko). Druhá scénka je o tom, jak se dělá 

hvězda. Vystupuje v ní šéfkuchař hvězd Bourák a moderátorka pořadu. Velká část scény 
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je vyplněna vtipy a poté vyjmenováním toho, co potřebujeme pro vytvoření celebrity: 

média (bulvár), čerstvou surovinu (moula bez talentu), image a skvělý nebo velmi 

trapný videoklip (minutu pak trvá ukázka klipu). 

Téma dílu je zajímavé a přínosné, protože dětem ukazuje, jakou hrají média roli 

při vzniku celebrit. Zároveň je ale tento fakt popsán velmi jednostranně a nezdůrazňuje, 

že v některých případech umělce opravdu proslaví jeho um a dovednosti.  

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

V epizodě nebyl nalezen žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům. 

6. díl- Média a vzhled – premiéra 10. 5. 2016 ČT:D 

Hlavním tématem dílu je vliv médií na módu a styl. Tento vztah je znázorněn 

v jednoduché scénce. Když si vezme klapky na uši do školy kluk Dušan, spolužáci se 

mu vysmějí. Když si je vezme slavný zpěvák, stává se z toho módní hit. Následuje 

dlouhá scéna z konference zpěváka, který klapkami na uších vyjadřuje svůj vztah ke 

světu. Poté následuje příšerný minutový klip jeho asistentky, která zpívá píseň místo 

něj. Když Hugo o týden později přijde jediný do školy bez klapek, děti se mu zase 

vysmějí, protože není ,,in“. Děj se vrací zpátky do studia a poté následuje scéna na téma 

5 zákonů dnešní módy (návrat, výjimečnost, nevýjimečnost, značka, zákon ideální 

krásy).  

Díl je přínosný svým znázorněním, jak známé osobnosti a celebrity spolu   

s médii ovlivňují módu a styl. Druhá scénka se ale tomuto tématu vzdaluje, zabývá se 

pouze módou, nikoli vlivem médií na ni. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  

- rozpozná a pojmenuje oblasti vlivu médií na člověka (vnímá média jako faktor 

ovlivňující názory, pocity, životní styl, hodnoty, morální přesvědčení) 

7. díl- Reklama- premiéra 17. 5. 2016 ČT:D 
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Tentokrát je pozornost věnována rozdílům mezi reklamou a reálným životem. 

V díle se často objevuje pojem stereotyp, který je hned na úvod vysvětlen 

Hugohausenem. Pomocí scének je představeno pět nejčastějších stereotypů v reklamě 

(důchodci, krásné fotky České republiky, děti, role ženy, neexistující druh venkovanů). 

Jak moc se reklama liší od reálného světa, vysvětluje Počítač ve druhé scénce. Žena 

vesele myje nádobí, pere ušpiněné triko, chválí manžela za uzavření půjčky a vaří kuře 

z prášku. Jedná se o parodii na reklamy. Následuje rekonstrukce, jak by asi scéna   

a reakce ženy vypadaly ve skutečnosti. Na závěr piráti prohlašují, že reklama nemá nic 

společného s reálným životem a Boris dodává, co by řekl James Cook: ,,Na moři jsem 

bez soudu popravoval pouze vzbouřence, zloděje a zaměstnance reklamních agentur.“ 

Pomocí reálné rekonstrukce situací z reklamy je dětem ukázáno, jak moc se liší 

svět v reklamě od toho reálného, scénka je navíc vtipná. Překvapilo mě, že právě   

o tomto faktu žádný očekávaný výstup nepojednává. Přínosnost dílu je i v představení 

stereotypů, které se v reklamách vyskytují. Nejsem si jista, zda děti dokážou porozumět 

Borisovo závěrečné připomínce a zda je poznámka vhodná.  

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

- rozeznává v mediálním sdělení stereotypy a na příkladech uvede jejich 

zjednodušující a paušalizující vztah ke skutečnosti 

8. díl – Hry a závislosti – premiéra 24. 5. 2016 ČT:D 

Tématem je především závislost, která souvisí s hraním všech her na počítači. Tu 

piráti názorně předvádějí ve scénce se závislým Hugem. Ten pod vlivem závislosti 

přestal jíst, nevstával od počítače, ztratil kontrolu nad svým chováním, přestal chodit 

ven a byl podrážděný. Boris žádá počítač, aby vizualizoval jeho představu. Boris se v ní 

stává majitelem kliniky, ve které léčí děti závislé na počítačových hrách. Tato scéna má  

8 minut, ale kromě ukázaných příznaků závislosti na hrách nemá žádnou informační 

hodnotu. Po ukončení scény a návratu do studia se Doris ptá Borise, co chtěl touto 

scénkou vlastně říci, ten jí odpovídá, že každý má mít možnost dělat to, co chce. Počítač 

připomíná, že hry jsou hlavně byznys a to si musíme uvědomovat. Doris dodává, že 

existují i chytré strategické hry, co rozvíjí představivost. Boris na závěr pronáší  
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moudro: ,,James Cook poté, co ve hře přišel o ženu loď a dům: Tý kocábky a toho 

baráku je mi fakt líto.“ 

Z dílu jsme se sice dozvěděli, že se můžeme stát závislí na jakékoliv počítačové 

hře. Zásadní věc, tedy jak závislosti zabránit nebo co s ní dělat, se ale nedozvídáme. 

Scéna, která navíc trvá většinu času, problém neřeší ani nevysvětluje. Závěrečné 

moudro opět působí rozpačitě. 

Vztah k Doporučeným očekávaným výstupům: 

V epizodě nebyl nalezen žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům. 

9. díl – Internet – premiéra 31. 5. 2016 ČT:D 

Díl začíná tím, že si Doris vyřizuje korespondenci na internetu. Stěžuje si, že jí 

někdo posílá spamy a otravné zprávy. Počítač dokáže vypátrat, ze kterého IP jí zprávy 

chodí a zpětně dokáže pomocí webové kamery vyvolat portrét pachatele. Díky tomu 

Doris odhalí, že jí zprávy posílal Boris. Tímto způsobem otvírají piráti téma internetové 

šikany. Pomocí scének zobrazují spamy, trolly a hatery a baví se o tom, proč lidé přes 

internet tímto způsobem ostatním škodí. Počítač podotýká, že internetová komunikace 

se velmi liší od té reálné. V další scénce pozorujeme, jak by to vypadalo, kdyby někdo 

někoho neustále sledoval, vykřikoval na ulici, co měl k obědu a podobně. V poslední 

scénce Doris předvádí nejhloupější internetové chování (duck face, fotka nohou na 

dovolené, zkratky, selfie za všechno okolností- třeba i z pohřbu). Během závěrečných 

titulek se po delší době objevuje Hugohausen a vysvětluje pojem hashtag. 

Díl velmi trefně vystihuje rozdíl mezi reálnou a virtuální komunikací. Vzhledem 

k tomuto tématu mohla být věnována alespoň části dílu také bezpečnosti na internetu, 

což se ale bohužel nestalo. 

Vztah k Doporučeným očekávaným výstupům: 

- na konkrétních příkladech vysvětlí rozdíl mezi reálným a virtuálním světem 

(přímá komunikace vs. virtuální komunikace, např. spolužáci vs. virtuální 

přátelé) 
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10.  díl – Televize – premiéra 7. 6. 2016 ČT:D 

Hlavním tématem dílu jsou rozdíly mezi veřejnoprávní a soukromou televizí,  

a vznik televizního programu. Ve scénce tentokrát vystupují ředitelé veřejnoprávních  

a soukromých televizí, je znázorněn jejich vztah k mediální radě (ta chce po řediteli, aby 

přemýšlel veřejnoprávně) a k akcionářům (ti chtějí, aby ředitel nepřemýšlel 

veřejnoprávně). Dále jsou představeni další ředitelé, kteří ve fungování televizí figurují, 

dramaturgové (jejich úkolem je zajistit, co se bude točit) a produkční (potřebují, aby to, 

co se bude točit, bylo levné). Jejich podřízeným, který má splnit požadavky kvality  

i nízké ceny, je režisér, ten si vybíjí svůj vztek na svých podřízených, tedy na hercích. 

Na nejnižším stupni pomyslné pyramidy je automat na kávu, na kterém se mohou vybít 

všichni. Následuje scéna, ve které ředitelé mluví o svých televizích- veřejnoprávní 

televize musí vysílat podle zákona pro všechny diváky a je placena z koncesionářských 

poplatků, tudíž nepotřebuje reklamu. Oproti tomu komerční televize může vysílat 

pořady určené komukoliv a je placena pouze z reklamy. Počítač poté ve scénce 

objasňuje, proč se platí koncesionářské poplatky. Děj se navrací zpátky do studia. 

 Doris čte recenzi o pořadu Pirátské vysílání, ve které se píše, že je vysílání 

šílenější než japonská Game Show. Počítač za tuto recenzi kritičce na dálku vykopává 

pojistky, a aby piráti dokázali, že se recenze plete, předvedou v další scénce AZ kvíz po 

japonsku. Scéna trvá 3,5 min, mluví se v ní nesrozumitelně a vzdaluje se od tématu. Po 

návratu do studia Boris konstatuje, že je dobře, že si můžeme vybrat, co chceme 

sledovat, a přidává citát Jamese Cooka: ,,Ve své posádce jsem rozdíly nikdy nedělal a 

bylo mi úplně jedno, odkud ty lumpové pocházejí, jestli z veřejnoprávní nebo komerční 

televize, jako piráti jsme vždycky táhli za jeden provaz.“ 

I když tento díl nemá vztah k žádnému očekávanému výstupu, považuji jeho 

první část za velmi přínosnou. Je v ní přehledně znázorněn rozdíl mezi veřejnoprávní  

a soukromou televizí a pomáhá dětem pochopit i důvody těchto rozdílů. Ovšem druhá 

část pořadu se jeví jako velmi zbytečná a nepřínosná. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

V epizodě nebyl nalezen žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům. 
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11. díl – Seriály – premiéra 14. 6. 2016 ČT:D 

Začátek dílu je podobný všem ostatním, řešení tématu předcházejí vtipné 

komentáře a průpovídky. Hlavním cílem dílu je vysvětlit, jak moc jsou seriálové scénáře 

vzdálené od reálného života. Přesouváme se do seriálu, který Počítač zastavuje pokaždé, 

když se objeví typická seriálová hloupost. Doris a Hugo hrají manžele, kteří se mají 

rozvádět. V příběhu narážíme na tyto seriálové stereotypy:  1. děj je založen na 

vztazích, 2. v seriálech má každý předmět svůj význam, 3. nenatáčí se scény, které by 

byly nákladné, 4. seriáloví hrdinové nechodí na záchod, 5. každá postava má jiné jméno, 

6. jak se řeší situace, kdy herec potřebuje dovolenou, nebo má v seriálu skončit. Druhou 

scénu, která se v dílu vyskytuje, vymýšlí Boris. Stává se v ní hlavní postavou sci-fi 

seriálu Star Brek, Doris je důstojnicí a Hugo čtvrtým důstojníkem. Scénka má 3,5 

minuty a nic o médiích se z ní nedozvídáme. 

Díl se v první scénce zabývá principy seriálů (o čem jsou, jaké scény se nenatáčí 

a proč, jak se odvíjí děj od vyhození herce ze seriálu,…). Tyto principy jsou 

zobrazovány na příkladu typické scény z hloupého seriálu určeného především pro 

ženy, proto je otázkou, zda je toto téma vhodné a přínosné pro dnešní děti ve věku 8-12 

let, které většinou sledují jiné pořady nebo videa na youtube. Druhá scéna, kterou 

iniciuje Boris, je informačně opět nepřínosná. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  

V epizodě nebyl nalezen žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům. 

12. díl – Cenzura na internetu – premiéra 21. 6. 2016 ČT:D 

Pirátské vysílání tentokrát přerušuje cizí program pod vedením Pohádkového 

dědečka, který sestavil svůj tým pirátů. Boris, Doris a Hugo jsou svázáni, přeneseni do 

černé komory s televizí a jsou nuceni sledovat, jak pirátský tým Pohádkového dědečka 

kádruje pohádky a zavádí jejich cenzuru. Piráti se dostanou z provazů díky radě 

profesora Hugohausena, vyhledají nejbližší obchod s počítači a na notebooku lokalizují 

Počitač. Ten je uvězněn v automatu na kávu, ze kterého ho Doris vysvobodí 

zmáčknutím tlačítka s bílou čokoládou. Počítač opět přebírá vedení a dědeček i se svými 
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piráty mizí. Boris na závěr dodává citát Jamese Cooka:,, Chlapi, s ničím se to nesmí 

přehánět, ani s příděly rumu, ani s mediální gramotností.“  

Jedná se o díl, který pravděpodobně ani neměl za cíl zabývat se nějakým 

mediálním tématem (viz závěrečný citát). Autoři možná chtěli poukázat na to, jak 

špatná je cenzura, to ale z dílu není vůbec jasné. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  

V epizodě nebyl nalezen žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům. 

13. Díl – Pirátská vzpoura – premiéra 28. 6. 2016 ČT:D 

Poslední epizoda začíná odhalením. Dědeček divákům sdělí, že piráti jsou jen 

oblastní herci z Brna a potvrdí tuto informaci reportáží, kterou o nich nechal natočit. 

Herci ve studiu jsou naštvaní, že je děda podrazil. Představitel Počítače vystupuje 

z obrazu a odhaluje tak trik své hlavy na černém pozadí. Doris vyburcuje ostatní herce 

k tomu, aby udělali něco pirátského, a tak se všichni vrací do svých rolí a rozhodnou se 

vyvěsit pirátskou vlajku na střechu Kavčích hor. Přesouvají se z Brna do České televize 

na Kavčích horách. Pobíhají po budově a cestou na střechu nahlíží ,,omylem“ do 

střižny, kde střihač zrovna stříhá Pirátské vysílání, probíhají skladem kostýmů, studiem 

Dobrého rána a Kouzelné školky, předstupují před schvalovací komisi a nahlédnou do 

sklepa, kde jsou zamčeni scénáristi. Díl i celý pořad končí vyvěšením pirátské vlajky na 

střeše nejvyšší budovy České televize. 

Z pohledu mediální výchovy je největším přínosem tohoto dílu nahlédnutí do 

zákulisí natáčení seriálu i do budovy a studií České televize. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

V epizodě nebyl nalezen žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům. 
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3.2.5 Shrnutí výsledků analýzy 

Z analýzy vyplývá, že šest z celkových třinácti dílů nemá žádný vztah 

k Doporučeným očekávaným výstupům mediální výchovy. Jedná se o pátý, osmý, 

desátý, jedenáctý, dvanáctý a třináctý díl. Jeden díl (první) má vztah k výstupu 

z prvního období prvního stupně. Dva díly (třetí a devátý) mají vztah ke dvěma 

výstupům z druhého období prvního stupně. Čtyři díly (druhý, čtvrtý, šestý a sedmý) 

mají vztah k výstupům z druhého stupně. Díl druhý a čtvrtý navíc mají společně vztah 

celkem ke čtyřem výstupům.  

Tabulka č.1: Vztah dílů Pirátského vysílání a Doporučených očekávaných 

výstupů z mediální výchovy 

Název dílu Stupeň Výstup 

1. Média 1. stupeň  

1. období 

žák sdělí, která média a jakým způsobem provázejí 

jeho den („moje každodenní mediální biografie“, 

média jako součást rodinného prostředí) 

2. Reportáž 2. stupeň rozeznává typy mediálních sdělení a jejich typické 

výrazové prostředky (zpráva, reklama, hudební 

klip, komiks, www stránky) 2. stupeň 

zhodnotí přednosti a rizika získávání informací z 

internetových zdrojů (např. z Wikipedie) a umí 

takto získané informace ověřovat 

3. Reklama 1. stupeň 

2. období 

rozezná získávací cíle reklamy a rozlišuje výrazové 

prostředky, které reklama využívá pro oslovení 

různých cílových skupin  

4. Informace 2. stupeň zhodnotí, jakým způsobem se do podoby 

mediálních sdělení promítají představy o cílovém 

(plánovaném) příjemci 

rozezná rozdíly mezi „seriózním“ a „bulvárním“ 
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zpravodajstvím a výrazové prostředky, které jsou 

pro ně příznačné 

5. Jak se dělá 

hvězda 

0  

6. Média a 

vzhled 

2. stupeň rozpozná a pojmenuje oblasti vlivu médií na 

člověka (vnímá média jako faktor ovlivňující 

názory, pocity, životní styl, hodnoty, morální 

přesvědčení) 

7. Reklama 2. stupeň rozeznává v mediálním sdělení stereotypy a na 

příkladech uvede jejich zjednodušující a 

paušalizující vztah ke skutečnosti 

8. Hry a 

závislosti 

0  

9. Internet 1. stupeň 

2. období 

na konkrétních příkladech vysvětlí rozdíl mezi 

reálným a virtuálním světem (přímá komunikace 

vs. virtuální komunikace, např. spolužáci vs. 

virtuální přátelé) 

10. Televize 0  

11. Seriály 0  

12. Cenzura na 

internetu 

0  

13. Pirátská 

vzpoura 

0  
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Celkem seriál svými tématy navázal vztah k devíti očekávaným výstupům. První 

díl neměl příliš velkou informační hodnotu a v podstatě jsme se z něj dozvěděli pouze 

to, co jsou to média. Druhý díl se věnoval tomu, jak má vypadat správná objektivní 

reportáž, což je jistě přínosné. Třetí díl popisoval především proces vzniku reklamy  

a různé druhy reklam. Ve čtvrtém díle jsou hlavním tématem informace, jejich získávání 

a zacházení s nimi. Pátý díl dětem vysvětluje, jak vzniká celebrita, která nic neumí. 

Ukázat dětem, že celebrity jsou jen mediálním výtvorem, je zajímavé, i když není 

zdůrazněné, že ne vždy tomu tak musí být. Šestý díl se zabývá vztahem mezi médii  

a módou. Hlavní informací je, že věc se stává módní, když ji prezentuje známá 

osobnost. Sedmý díl má podobné téma jako třetí, ale je v něm kladen větší důraz na 

rozdíl mezi reklamním světem a světem reálným. Z osmého dílu se dozvídáme, že se 

můžeme stát závislými na jakékoliv počítačové hře. Většinu dílu pak vyplňuje velmi 

zbytečná scénka bez hlubšího smyslu a už se dále nedozvídáme, jak máme s výše 

uvedenou informací pracovat a co z ní vyplývá. Devátý díl patří rozhodně mezi 

přínosnější, vysvětluje rozdíl mezi chováním virtuálním a reálným. Tématem desátého 

dílu jsou rozdíly mezi veřejnoprávní a soukromou televizí. I když tuto problematiku 

nenalezneme v doporučených výstupech mediální výchovy, jedná se o zajímavé   

a přínosné téma. Ve druhé části pořadu probíhá AZ-kvíz po japonsku, což bych za 

přínosné a důležité neoznačila. Jedenáctý díl pojednává o seriálech (jak se natáčí, co 

v nich můžeme a nemůžeme vidět, jaké jsou seriálové stereotypy). Tématem dvanáctého 

dílu by pravděpodobně měla být cenzura, jak vyplývá z názvu, ale dle mého názoru 

z příběhu vůbec nelze posoudit, co má být jeho hlavním sdělením. Poslední díl je 

přínosný svým nahlédnutím do zákulisí pořadu i do zákulisí České televize.  

Překvapilo mě, že se ani jeden díl nevěnoval bezpečnosti na internetu, protože 

toto téma považuji za velmi důležité. Také si myslím, že prostor mohl být věnován 

užitečnějším a praktičtějším tématům. Očekávala jsem, že vzhledem k délce epizod se 

v každém díle dozvíme podstatně více informací, nebo se náplň dílu bude věnovat 

tématu více do hloubky. Z pořadu mám dojem, že snaha udělat ho zábavný ve výsledku 

zabrala mnohem více prostoru než zvyšování mediální gramotnosti. 

Pořad se věnoval několika tématům, která v doporučených očekávaných 

výstupech nenajdeme, ale rozhodně nelze říct, že by daná témata nebyla důležitá   
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a neměla spojitost s mediální gramotností. Konkrétně se jedná o rozdíl mezi 

veřejnoprávní a soukromou televizí a o důležitou roli médií při tvorbě celebrity. 

3.3.1 Základní charakteristika pořadu Nauč tetu na netu 

Pořad Nauč tetu na netu je určen dětem a mladistvým. Stejně jako pořady Jak na 

internet a Nebojte se Internetu se jedná o osvětový projekt sdružení CZ.NIC. Vznikl 

spoluprácí s Českou televizí a vysílán byl na ČT:D. Premiéra prvního dílu proběhla  

14. 3. 2016 v 15:20 a odvysíláno bylo 16 dílů. Stopáž jednoho dílu je přibližně 9 až 10 

minut. Seriál je možné sledovat i online na webových stránkách Déčka.68 Kromě toho, 

že zde jsou ke zhlédnutí všechny díly, je na stránce také Lexikon, ve kterém jsou velmi 

přehledně vypsány hlavní informace z jednotlivých dílů.  

Pořad má zábavnou formou vzdělávat děti v oblasti internetu, online bezpečnosti 

a internetových technologií. K uvedení pořadu řekl výkonný ředitel sdružení CZ.NIC 

Ondřej Filip: „Jedním z našich hlavních cílů je osvěta v oblasti Internetu    

a internetových technologií. Dobře si uvědomujeme, že internetová témata nejsou 

snadno uchopitelná a že může být složitější správně je prezentovat široké veřejnosti. 

Proto jsme se v roce 2012 pustili do projektu Jak na Internet, který se stal z pohledu 

sledovanosti a snad i ztvárnění velice úspěšným. Ve spolupráci s Českou televizí jsme 

proto zrealizovali nový vzdělávací projekt, kterým je seriál Nauč tetu na netu,“69 

I když je pořad vysílán na dětské televizi a je určen dětem, jeho obsah může být 

určitě přínosný i pro starší generace, které se v internetovém prostředí nevyznají. 

Podnázev pořadu zní ,,Dokážeš naučit rodiče pohybovat se v online světě?“70 

3.3.2 Hlavní postavy pořadu Nauč tetu na netu 

Hlavní postavou pořadu je třináctiletý Ondřej (herec Šimon Kytka), který se 

chce stát slavným youtuberem. Ondřej ví o internetovém prostředí téměř všechno. 

Neumí si svůj život bez počítače a internetu představit a chová se jako normální 

                                                 
68 Projekty pro koncové uživatele. CZ.NIC [online]. [cit. 2017-04-01]. Dostupné z www: 
<https://www.nic.cz/page/2086/> 
69 Sdružení CZ.NIC spolupracuje s Českou televizí na novém projektu Nauč tetu na netu. CZ.NIC [online]. 
2016, [cit. 2017-04-01]. Dostupné z www: <https://www.nic.cz/page/3205/sdruzeni-cz.nic-spolupracuje-
s-ceskou-televizi-na-novem-poradu-nauc-tetu-na-netu/> 
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třináctiletý kluk. I když je k tetě poslán za trest kvůli průšvihům, které udělal, je na tetu 

hodný a chová se hezky. Mluví hovorově a používá výrazy typické pro teenagery 

(OMG, vostrej challenge, fail). Rozhodl se natáčet pořad Nauč tetu na netu a je rád, že 

má díky tomu na svém kanále víc zhlédnutí, než když natáčel své průšvihy. I když je 

pro něj pobyt u tety z počátku nejhorším trestem, nakonec si tetu oblíbí a zůstane u tety 

déle, než musí. Rozhodne se tak i kvůli sousedce Terce, která se mu líbí. Postava 

Ondřeje se chová přiměřeně svému věku a herec Šimon Kytka je ve své roli velmi 

přirozený. 

Ondrova teta Božena (herečka Kateřina Pindejová) je sympatická a trochu naivní 

žena žijící v domečku na venkově. Mluví spisovně, je vždycky veselá a ráda se od 

Ondry dozvídá o internetovém světě, o kterém sama skoro nic neví.  Pracuje na poště, 

nejraději zpívá a peče. Na oplátku za Ondrovy rady mu skoro v každém dílu prozradí 

praktickou radu (např. jak odstranit žvýkačku z kalhot, nebo jak najít díru v duši od 

kola). 

V ději se občas vyskytuje Ondrova spolužačka a sousedka Terka, která používá 

anonymní přezdívku Terrabajt. Ve třech dílech vystupuje v krátkosti také Ondrův otec. 

Zajímavé je, že v záběru nikdy není jeho obličej, pouze tělo.   

3.3.3 Struktura pořadu Nauč tetu na netu  

Ondřej se dostal na venkov k tetě Boženě za trest (naboural se do elektronické 

třídnice a změnil v ní jméno třídní učitelky). Rodiče mu zabavili veškeré technologie  

a zakázali mu užívání počítače a internetu. Teta Božena internetu vůbec nerozumí, a tak 

se Ondrovi podaří uzavřít s tetou tajnou dohodu. Za to, že ji naučí něco o technologiích, 

mu teta občas dovolí používat počítač. Tetina nevědomost o technologiích přivede 

Ondřeje k nápadu založit kanál, na který umisťuje videa s tetou, a jehož prostřednictvím 

apeluje na děti, aby také vzdělávaly své ,,rodičosaury“, jak přezdívá rodičům, kteří se 

nevyznají ve světě internetu. Teta Božena o tom, že ji Ondra natáčí, vůbec neví. 

Každá epizoda má 9-10 minut. Úvodní znělka trvá 17 vteřin, po jejím skončení 

většinou sedí Ondra před webovou kamerou a mluví k divákům, jako by se opravdu 

jednalo o internetové video. Protože teta neví o tom, že ji Ondra natáčí, mluví pouze 

k Ondrovi a s diváky nekomunikuje. Většina děje se odehrává v jedné místnosti v tetině 
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domečku. Když se děj přesouvá do parku nebo do přírody, používá Ondra k natáčení 

selfie tyč. Na začátku každého dílu se objeví nějaký problém či situace, která se týká 

internetu nebo počítače. Ten teta vůbec neumí používat, za to Ondřej ví o počítačích  

a o internetu všechno a snaží se tetu v tomto směru vzdělat. Božena je sice v oblasti 

nových médií velmi nemoderní a zaostalá, ale Ondra jí dokáže všechno dobře vysvětlit. 

Na konci dílu Ondra dětem shrnuje, co mají své rodiče naučit a loučí se pokřikem  

(,,wi-fi“). Konečná znělka trvá pouze 4 vteřiny. Témata, která probírají, jsou praktická, 

a v každém díle je Ondra s tetou využijí (plánování výletu s internetovou mapou, 

hledání receptů, zakládání profilu na sociální síti).  

3.3.4 Jednotlivé díly pořadu Nauč tetu na netu a jejich vztah  

 k Doporučeným očekávaným výstupům 

1. díl - Nebezpečná schůzka - premiéra 14. 3. 2016 ČT:D 

Ondřej divákům vysvětluje, jak se ocitl na vesnici u tety a proč se rozhodl 

natáčet videa pro vzdělávání ,,rodičousaurů“, jak říká dospělým, kteří neví nic o nových 

médiích. Teta Božena se mezitím chystá na schůzku. Když odejde, Ondra se i přes její 

zákaz podívá na počítač a chystá se využít chvíle, kdy má internet jen pro sebe. Místo 

toho ale zjistí, že si teta domluvila přes internet schůzku s neznámým podivným mužem 

v parku. Ondra hned pozná, že podmínky schůzky jsou podezřelé, a běží do parku, kde 

už tetu obtěžuje úlisný chlap. Když ho odežene, vrátí se s tetou domů a vysvětluje jí, že 

na internetu je spousta divných lidí, kteří se vydávají za někoho jiného. Také jí ukáže, 

jak si může neznámé lidi na internetu prověřovat a upozorní ji, že osobní údaje, které 

neznámému dala, už z internetu nikdy nedostane zpátky. Teta nakonec přistoupí na 

Ondrův návrh, že ji něco o internetu naučí a ona ho za odměnu pustí na počítač. Teta 

pak na oplátku Ondřejovi prozradí praktickou radu, jak se zbaví žvýkačky přilepené na 

riflích. Na závěr Ondřej do videa opakuje zásady bezpečného seznamování na internetu.  

Děti by si měly z dílu odnést především to, že mají být při seznamování přes 

internet velmi opatrní, protože nikdy neví, s kým doopravdy komunikují. Dozvídají se, 

jak lidi přes internet prověřovat a jaké jsou zásady bezpečné schůzky s někým, s kým se 

seznámí přes internet. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 
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- uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a fotografií o sobě a svých 

blízkých na různých komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních 

údajů a chová se podle toho 

2. díl- Hesla- premiéra 21. 3. 2016 ČT:D 

Teta není doma, a tak Ondra i přes zákaz zapíná počítač, který je ale 

zaheslovaný. Ondra zkouší, jaké heslo by teta mohla používat a pak si všímá papírku 

přilepeném na obrazovce počítače, na kterém je heslo napsané. Když se teta vrátí domů 

a zjistí, že Ondra prolomil její heslo a dostal se na počítač, nechápe, jak je to možné. 

Ondra jí vysvětlí, že nemůže nechat heslo ležet vedle počítače a naučí ji, jak si vytvořit 

ideální heslo, na které nikdo nepřijde. Božena se bojí, že si nebude všechna hesla 

pamatovat, ale Ondra jí prozradí, že si může vytvořit účet na mojeID.cz a přihlašovat se 

přes něj. Teta pak Ondru naučí otvírat zavařovací sklenice. 

Díl obsahuje informace o tvoření a používání hesel k účtům. Jedná se rozhodně  

o praktické a důležité téma, které ovšem v očekávaných výstupech nenalezneme. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  

V epizodě nebyl nalezen žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům. 

3. díl-  E-mail- premiéra 28. 3. 2016 ČT:D 

Tetě Boženě přišel od kamarádky pohled k Velikonocům, ona jí ale přání poslat 

zapomněla. Ondra ji přesvědčí, aby tedy kamarádce poslala e-mail. Vysvětluje tetě, co 

jsou to spamy a jak je označit, aby nás neobtěžovaly. Dále se zabývají fungováním 

mailu, hoaxy, řetězovými maily a reklamou. V příběhu se poprvé objevuje Terka, která 

si přišla půjčit vajíčka. Ondřej přemýšlí, že by jí mohl poslat mail, ale teta mu 

vysvětluje, že když chce Terku oslovit, měl by za ní jít raději osobně. 

I tento díl se zabývá praktickým užíváním počítače a internetu. Přes vytvoření 

emailového účtu se dostáváme k jeho užívání, i mailům, které nám mohou přijít a na 

které si máme dávat pozor. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  
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- rozpozná roli médií ve svém vlastním životě a životě svých bližních a dovede  

z mediální nabídky aktivně naplnit vlastní zájmy, potřeby a přání 

4. díl- Vyhledávání- premiéra 4. 4. 2016 ČT:D 

Epizoda začíná tím, že teta nemůže najít své dioptrické brýle. Stěžuje si, že stále 

zapomíná a něco hledá. Ondra říká, že může hledat jednoduše na internetu. Ukazuje 

tetě, kde je vyhledávací pole a co jsou to klíčová slova. Díky internetovým radám pak 

teta najde ztracené brýle, které měla celou dobu na krku. Společně pak vyhledávají 

recepty na dorty, jejich obrázky i videa s nimi. Teta na konci dílu Ondrovi ukazuje, jak 

najde díru v duši od kola. 

Čtvrtý díl představuje další praktické téma, kterým je internetové vyhledávání. 

Obsahuje rady, jak nejlépe vyhledávat, nebo upozornění, které odkazy jsou reklamní. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  

- rozpozná roli médií ve svém vlastním životě a životě svých bližních a dovede  

z mediální nabídky aktivně naplnit vlastní zájmy, potřeby a přání 

5. díl-  Nákup- premiéra 11. 4. 2016 ČT:D 

Teta se chystá na hasičský bál a je nešťastná ze svého šatníku. S Ondrovou 

pomocí začne vybírat nové šaty přes internet, ale vyhledávání přeruší napadení počítače 

virem. Když se podaří počítač na chvíli zprovoznit, přesvědčí Ondra tetu, aby si přes 

internet koupila notebook. Vybírají přes srovnávače a agregátory, nakonec ale koupí 

notebook v aukci na aukčním serveru, který má ochranu kupujících. Ondra vysvětluje, 

kde je nejvýhodnější nakupovat, které věci si při nákupu ohlídat, a také tetě říká, že má 

možnost zboží do 14 dnů vrátit. Teta Ondrovi nakonec ukazuje, jak správně přeškrtávat 

text, aby ho nikdo nepřečetl. 

Děti se z dílu dozví, jak nakupovat přes internet a jaké možnosti nákupu mají 

k dispozici. Vzhledem k tomu, že je pořad určen dětem od 8 let, mohlo být v díle 

zmíněno, že by děti neměly přes internet objednávat věci samy.  

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:   
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- rozpozná roli médií ve svém vlastním životě a životě svých bližních a dovede  

z mediální nabídky aktivně naplnit vlastní zájmy, potřeby a přání 

6. díl- Sociální sítě- premiéra 18. 4. 2016 ČT:D 

Teta se vrací z třídního srazu se svými spolužáky, na kterém se dozvěděla   

o sociálních sítích. Moc ale nerozumí tomu, co to vlastně je a stěžuje si, že byla většina 

lidí celou dobu na mobilu. Ondra jí vysvětluje, co jsou to sociální sítě, jaké jsou druhy 

(Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), co na které z nich lidé přidávají, s kým se 

přátelí atd. Božena si tedy založí profil na Facebooku, aby mohla kontaktovat své 

bývalé spolužáky. Ondřej ji upozorňuje, že by neměla zveřejňovat soukromé informace 

a přátelit se s lidmi, jež nezná. Teta nakonec u počítače usne a ráno zaspí, protože celou 

noc sledovala, co měl kdo k večeři a jaké přidávají její přátelé statusy.  

Nejdůležitější informace se týká bezpečnosti používání sociálních sítí. Děti by si 

měly pamatovat, že nemají zveřejňovat osobní informace, ani fotografie, které dávají 

nahlédnout do jejich soukromí.   

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

- uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a fotografií o sobě a svých 

blízkých na různých komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních 

údajů a chová se podle toho 

- na konkrétních příkladech vysvětlí rozdíl mezi reálným a virtuálním světem 

(přímá komunikace vs. virtuální komunikace, např. spolužáci vs. virtuální 

přátelé) 

7. díl- Kyberšikana- premiéra 25. 4. 2016 ČT:D 

Od té doby, co začala teta používat sociální sítě, nepouští Ondru skoro vůbec  

k počítači. Přidala se do skupiny, kde s ostatními sdílí recepty. Ve skupině se ale 

setkává s negativními kritikami anonymního uživatele. Ondra se pouští do pátrání  

a zjišťuje, že se jedná o jednu závistivou sousedku. Na internetových stránkách je 

spousta haterů, trollů a v nejhorším případě se můžeme setkat i s kyberšikanou. Podle 

Ondry je nejlepší obranou takové příspěvky ignorovat, uživatele zablokovat, nebo se 
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obrátit o pomoc k dospělým nebo na onlinehelpline.cz. Boženě poté přichází zpráva od 

kamarádky, která ji prosí o přeposlání kódu z sms zprávy. Ondra tetu včas zastavuje  

a upozorňuje ji, že takové zprávy jsou podvod a že musí být velmi opatrná. 

Tato epizoda se zabývá dalším přínosným tématem. Kyberšikana je v dnešní 

době reálným nebezpečím, které není radno podceňovat. Z dílu se dozvídáme, jak se 

proti ní bránit, i kam se obrátit pro pomoc v případě, že se staneme její obětí. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

- na konkrétních příkladech vysvětlí rozdíl mezi reálným a virtuálním světem 

(přímá komunikace vs. virtuální komunikace, např. spolužáci vs. virtuální 

přátelé) 

8. díl- Reklama- premiéra 2. 5. 2016 ČT:D 

Teta slaví, že vyhrála milion, tato informace na ni totiž vyskočila na internetu, 

když otevřela webovou stránku. Ondra jí ale kazí radost a vysvětluje, že jsou taková 

oznámení nepravdivá a reklamní. Ukazuje tetě, které články jsou reklamní a že i některé 

výsledky vyhledávání jsou reklamou. Youtubeři ve svých videích také dělají reklamu na 

produkty, které jim posílají firmy. Abychom se reklamy zbavili, můžeme si nainstalovat 

blokátor reklam, pak ale hrozí, že nám budou stránky dělat problémy. Je také důležité si 

uvědomit, že většina internetových stránek z reklamy žije, takže není zcela správné 

blokovat reklamy, a přitom stránky užívat. Jsou i reklamy v podobě vtipných videí, 

které si mezi sebou lidi sami posílají, tomu se říká virální reklama. Na konci dílu se ve 

schránce objeví anonymní dopis pro Ondru od Terrabajta. 

Díl se zabývá především podobou reklam a tím, jak ji v některých sděleních 

rozeznat. Nabízí divákovi i možnost, jak se reklamy na internetových stránkách zbavit. 

Na druhou stranu objektivně dodává, proč reklamy na stránkách jsou a proč není zcela  

v pořádku reklamy blokovat, když stránky používáme. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

- rozlišuje informativní a umělecké obsahy (především zpravodajství, vzdělávací  

a osvětové pořady a texty a fikce pohádkové a dobrodružné povahy) od reklamy 
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- rozezná získávací cíle reklamy a rozlišuje výrazové prostředky, které reklama 

využívá pro oslovení různých cílových skupin 

9. díl- Zálohování- premiéra 9. 5. 2016 ČT:D 

Na začátku dílu praskne v koupelně žárovka, vyhodí pojistky a spálí notebook. 

Teta nemá zálohovaný žádný obsah, takže přijde o všechny fotografie, písničky a další 

soubory. Aby pro příště zabránili ztrátě všech dat uložených v počítači, naučí Ondra tetu 

zálohovat- nahrávat soubory každý měsíc na flashku, externí disk, nebo online do 

virtuálního úložiště, kam by se ovšem neměly dávat citlivé osobní informace.  

Díl se netýká internetu, ale pouze užívání počítače (zálohování dat). 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  

V epizodě nebyl nalezen žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům. 

10. díl- Pirátství- premiéra 16. 5. 2016 ČT:D 

Ondra chce udělat tetě radost, a proto jí natrhá kytici tulipánů. Tulipány ale 

natrhal ze sousedčiny zahrádky, za což mu teta vynadá. Teta si během dne stáhla 

z internetu film o mušketýrech, protože se chystá na karneval a chce pochytit 

mušketýrská gesta. Film ale stáhla nelegálně a po jeho otevření navíc zjistí, že se jedná 

o špatný soubor. Ondra Boženě vysvětluje pirátství, nelegální stahování a distribuci 

nelegálních obsahů. Jejich konverzaci přerušuje telefonát Ondřejova otce, který tetě přes 

den (špatně) radil, jak si má z internetu stáhnout film. Během hovoru spolu mluví také   

o darknetu, co se na něm dělá a kdo a co se tam vyskytuje. Ondra nakonec stáhne film 

za poplatek z videotéky. 

Kromě užívání médií k naplnění vlastních potřeb, je důležité si uvědomovat, že 

se na internetu můžeme třeba i nevědomě dopustit protiprávního (nelegálního) jednání. 

Bezplatné stahování souborů z internetu je v naší společnosti běžné, i když je to 

nelegální. Je důležité na tento fakt upozorňovat děti a vysvětlovat jim, proč by tak 

jednat neměly. V tomto ohledu je díl velmi přínosný, i když s doporučenými výstupy 

nesouvisí.  
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Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  

V epizodě nebyl nalezen žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům. 

11. díl- Mapy- premiéra 23. 5. 2016 ČT:D 

Teta na internetu sleduje návod, jak se chodí s trekovými holemi, chystá se totiž 

vyrazit na hrad Cifrštejn. Cestu hledá v mapě, která je ale z roku 1983, na tento fakt ji 

upozorňuje pozorný Ondřej. Ukazuje jí možnosti internetové mapy, na příklad to, že se 

může klidně podívat na ulici do Peru. Spolu pak vyhledají nejlepší trasu na Cifrštejn, 

zarezervují vstupenky na hrad i stůl v restauraci pod hradem. Pro jistotu stáhnou do 

mobilního telefonu aplikaci s online mapami. Když dorazí na hrad, vyhledají na 

internetu nejbližší autobusové spojení, protože teta je unavená a domů už nechce jít 

pěšky. 

Jedná se o další díl seriálu zabývající se praktickým využíváním medií, 

konkrétně internetu. Představuje možnosti využití online map, vyhledávání dopravního 

spojení nebo rezervačních systémů. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  

- rozpozná roli médií ve svém vlastním životě a životě svých bližních a dovede  

z mediální nabídky aktivně naplnit vlastní zájmy, potřeby a přání 

12. díl- Hry- premiéra 3. 6. 2016 ČT:D 

Ondra se rozhodne přesvědčit tetu o tom, že hrát hry na počítači je v pořádku  

a přizná se jí, že je tajně hraje. Snaží se Boženě vysvětlit, že jsou hry i užitečné, teta je 

ale nekompromisní a počítač mu zabaví. Oba mají naprosto rozdílné názory, a tak 

během jejich dohadování padají všechna pro i proti. Protože je teta neoblomná, půjčuje 

si Ondra od Terky taneční desku, která se tetě líbí. Teta si ale pořád stojí ze tím, že jsou 

některé hry hrubé a nebezpečné. Ke zjištění vhodnosti slouží hodnocení pegi, ani to ale 

tetě nestačí. Až když Ondra Boženu usvědčí z toho, že sama hraje na počítači farmu, 

což je podle něj hloupá hra, a že sama relaxuje u televizních seriálů, uzná teta, že na 

tomto argumentu něco je. Nakonec se spolu domluví, že Ondra může hrát hodinu denně, 

musí tetě ale ukázat, jakou hru hraje, a pomáhat jí na zahrádce.  
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Díl velmi objektivně vystihuje klady i zápory hraní počítačových her. Zatímco 

teta popisuje, proč jsou takové hry špatné, Ondra jí chytře oponuje kladnými 

vlastnostmi a účinky her. Závěrečný kompromis a dohodnutí podmínek, považuji za 

dobrý příklad vyřešení situace.  

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  

- rozpozná roli médií ve svém vlastním životě a životě svých bližních a dovede   

z mediální nabídky aktivně naplnit vlastní zájmy, potřeby a přání 

13. díl- Internet a učení- premiéra 10. 6. 2016 ČT:D 

Za Ondrou přijde spolužák a nutí ho, aby místo něj vypracoval referát            

o Pythagorovi. Ondra se chce spolužákovi za jeho nátlak pomstít a na internetu hledá 

videa, která mu mají pomoct ve splnění jeho mise. Protože je nemocný a nechodí do 

školy, má teta starost, aby moc nezameškal a aby dostal od Terky výpisky z hodin. Na 

internetu má ale celá Ondrova třída společnou složku, do které sdílejí potřebné 

materiály. Božena se dozvídá, že na internetu dokonce existují videolekce, výuka přes 

internet nebo dokonce Khanova škola. Všechny získané informace, které na z těchto 

stránek získáme, je ale vždy lepší ověřovat z více zdrojů. Teta se začne přes internet učit 

anglicky a Ondra s Terkou vymyslí novou formu pomsty pro spolužáka. Napíšou do 

referátu hlouposti  a spolužák, který si informace neověřil, referát před třídou přečte. 

V epizodě se dozvídáme především to, jaké možnosti výuky přes internet máme. 

Zároveň je důležité upozornění na fakt, že si musíme informace z internetu ověřovat. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  

- zhodnotí přednosti a rizika získávání informací z internetových zdrojů    

(např. z Wikipedie) a umí takto získané informace ověřovat 

14. díl- Závadný obsah- premiéra 17. 6. 2016 ČT:D 

Teta klikla na odkaz, odsouhlasila otázku serveru, zda je jí 18 let, a spustilo se 

nechutné video. Ondra pak video omylem poslal Terce a ze strachu, aby si video 

nezobrazila, se ji snaží co nejdřív zastihnout. Člověk musí být opatrný, protože na 
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internetu je spousta násilných a nechutných videí, která nechceme vidět. Teta jednou ani 

nemohla spát, když si předtím četla ošklivé komentáře pod diskusí o Romech. Teta 

Ondru upozorňuje, že ani ,,nahoťárny“, které se na internetu vyskytují, neodpovídají 

realitě. Terka poznala, že zpráva od Ondry je virus a tak ji ani neotevřela a hned ji 

smazala. Ondra dětem říká, že pokud uvidí na internetu něco škaredého, mají se svěřit 

někomu blízkému, Lince bezpečí nebo na onlinehelpline.cz. 

Odnášíme si upozornění na to, že na internetu se nachází i věci, které bychom 

rozhodně neměli nebo nechtěli vidět, proto je důležité dávat si pozor, na jaké stránky  

a odkazy klikáme. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

V epizodě nebyl nalezen žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům. 

15. díl- Práva- premiéra 24. 6. 2016 ČT:D 

Teta zjistila, že Ondra natáčí svůj pořad Nauč tetu na netu, aniž by se jí zeptal, 

zda může videa zveřejňovat. Proto se rozhodla Ondru vytrestat. Ondra si stěžuje, že ho 

někdo vyfotil s Terkou, dal je do srdíčka a vyvěsil na internet. Ohání se právy na 

ochranu osobnosti, které přitom sám porušuje. Božena ho kvůli tomu večer napálí- dělá, 

že je makodlak a potřebuje o úplňku makové pečivo, Ondrovu reakci si přitom natáčí na 

kameru. Během této scény spolu mluví o autorském zákonu, hudebních bankách   

a licencích Creative commons. Když se teta odhalí, Ondra se jí omluví, že se ji nezeptal 

na povolení ke zveřejňování a slíbí jí, že ji naučí točit vlastní videa. 

Podobně jako v desáté epizodě se díl zabývá právem. Tentokrát je hlavním 

tématem ochrana osobnosti, kterou bychom měli na internetu respektovat, a autorský 

zákon. Scéna, kdy se teta stává makodlakem a Ondra jí tuto proměnu věří, působí 

vzhledem k věku a inteligenci Ondřeje velmi nedůvěryhodně. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům: 

- uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a fotografií o sobě a svých 

blízkých na různých komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních 

údajů a chová se podle toho 
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16. díl- Vlastní obsah- premiéra 27. 6. 2016 ČT:D 

Teta se snaží natočit vlastní video, dělá během toho ale spoustu chyb, na které ji 

Ondra upozorňuje (neříkej, kde bydlíš, udržuj si soukromí, musíš si připravit, o čem 

budeš mluvit, toč o tom, co umíš a co tě baví, buď sama sebou). Video by navíc mělo 

mít do pěti minut, youtuber by měl mít připravené, o čem bude mluvit, být sám sebou. 

K úpravě videa slouží různé editory. Natáčení přeruší Terrabajt, který pošle Ondrovi 

zprávu, že se s ním chce sejít v parku. Ondra dodrží zásady bezpečné schůzky, a na 

lavičce v parku sedí k jeho překvapení Terka. Vysvětluje Ondrovi, že se ho jako 

Terrabajt snažila zaujmout, protože si jí nevšímal. V poslední scéně seriálu volá 

Ondrovi táta, že jeho trest končí a může se vrátit domů. Ondra chce ale zůstat i přes 

prázdniny u tety. Pořad končí tetiným videem Pečeme v rytmu charlestonu.  

Poslední epizoda je jakýmsi návodem, jak natočit originální video na youtube. 

Vztah dílu k Doporučeným očekávaným výstupům:  

V epizodě nebyl nalezen žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům. 

Pořad je koncipován tak, že všech 16 dílů má vztah k výstupu z druhého 

období prvního stupně na příkladu (členů rodiny aj.) demonstruje rozdíly ve 

způsobech konzumace médií a v přístupech k mediálním sdělením.  

3.3.5 Shrnutí výsledků analýzy 

Z celkem šestnácti dílů jich pět k Doporučeným očekávaným výstupům žádný 

vztah nemá (druhý, devátý, desátý, čtrnáctý, šestnáctý). Pět dílů se má vztah k výstupům 

druhého období prvního stupně (první, šestý, sedmý, osmý, patnáctý). K výstupům 

druhého stupně má vztah šest dílů (třetí, čtvrtý, pátý, jedenáctý, dvanáctý a třináctý). 

Pořad je navíc koncipován tak, že obsah všech dílů koresponduje s výstupem na 

příkladu (členů rodiny aj.) demonstruje rozdíly ve způsobech konzumace médií   

a v přístupech k mediálním sdělením, který je součástí výstupů druhého období na 

prvním stupni. Protože je tento výstup viditelný ve všech dílech, neuváděla jsem ho pod 

každý díl zvlášť.  
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Tabulka č.2: Seznam dílů pořadu Nauč tetu na netu a jejich vztah k DOV 

Název dílu Stupeň Výstup 

1. Nebezpečná 

schůzka 

1. stupeň 

2. období 

uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a 

fotografií o sobě a svých blízkých na různých 

komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních 

údajů a chová se podle toho 

2. Hesla 0  

3. E-mail 2. stupeň 

rozpozná roli médií ve svém vlastním životě a životě 

svých bližních a dovede z mediální nabídky aktivně 

naplnit vlastní zájmy, potřeby a přání 

4. Vyhledávání 2. stupeň 

rozpozná roli médií ve svém vlastním životě a životě 

svých bližních a dovede z mediální nabídky aktivně 

naplnit vlastní zájmy, potřeby a přání 

5. Nákup 2. stupeň 

rozpozná roli médií ve svém vlastním životě a životě 

svých bližních a dovede z mediální nabídky aktivně 

naplnit vlastní zájmy, potřeby a přání 

6. Sociální sítě 
1. stupeň 

2. období 

uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a 

fotografií o sobě a svých blízkých na různých 

komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních 

údajů a chová se podle toho 

na konkrétních příkladech vysvětlí rozdíl mezi reálným 

a virtuálním světem (přímá komunikace vs. virtuální 

komunikace, např. spolužáci vs. virtuální přátelé) 

7. Kyberšikana 
1. stupeň 

2. období 

na konkrétních příkladech vysvětlí rozdíl mezi reálným 

a virtuálním světem (přímá komunikace vs. virtuální 

komunikace, např. spolužáci vs. virtuální přátelé) 
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8. Reklama 
1. stupeň 

2. období 

rozlišuje informativní a umělecké obsahy (především 

zpravodajství, vzdělávací a osvětové pořady a texty a 

fikce pohádkové a dobrodružné povahy) od reklamy 

rozezná získávací cíle reklamy a rozlišuje výrazové 

prostředky, které reklama využívá pro oslovení různých 

cílových skupin 

9. Zálohování 0  

10. Pirátství 0  

11. Mapy 2. stupeň 

rozpozná roli médií ve svém vlastním životě a životě 

svých bližních a dovede z mediální nabídky aktivně 

naplnit vlastní zájmy, potřeby a přání 

12. Hry 2. stupeň 

rozpozná roli médií ve svém vlastním životě a životě 

svých bližních a dovede z mediální nabídky aktivně 

naplnit vlastní zájmy, potřeby a přání 

13. Internet a 

učení 
2. stupeň 

zhodnotí přednosti a rizika získávání informací z 

internetových zdrojů (např. z Wikipedie) a umí takto 

získané informace ověřovat 

14. Závadný 

obsah 
0  

15. Práva 
1. stupeň 

2. období 

uvede rizika spojená s uveřejňováním informací a 

fotografií o sobě a svých blízkých na různých 

komunikačních sítích, chápe význam ochrany osobních 

údajů a chová se podle toho 

16. Vlastní 

obsah 
0  
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K Doporučeným očekávaným výstupům má vztah celkem jedenáct dílů a všechny 

díly navíc souvisí s výstupem na příkladu (členů rodiny aj.) demonstruje rozdíly ve 

způsobech konzumace médií a v přístupech k mediálním sdělením. Celkem má pořad ale 

vztah pouze k sedmi různým výstupům.  

V prvním díle je věnována pozornost bezpečnosti seznamování se přes internet, 

zveřejňování osobních údajů na internetu a bezpečnostním rizikům. Ve druhém díle se 

dozvídáme, jak si sestavit správné heslo ke svým účtům, jak máme s hesly zacházet,  

a kde si máme založit účet v případě, že se bojíme, že hesla zapomeneme. Třetí díl se 

věnuje používání e-mailu, čtvrtý pak možnostem vyhledávání informací na internetu. 

V pátém je prakticky ukázána možnost nakupování přes internet nejen skrz internetové 

obchody, ale také přes internetové aukce. Šestý díl věnuje pozornost sociálním sítím. 

Ondřej ujasňuje tetě, jaké informace by na nich neměla uveřejňovat, s kým by se neměla 

přátelit a upozorňuje ji, že by na sítích neměla trávit veškerý volný čas. V následujícím 

díle je probírána kyberšikana, chování lidí ve virálním prostředí, a možnosti, jak se proti 

kyberšikaně bránit. Tématem osmého dílu jsou různé podoby internetové reklamy i její 

funkce na internetových stránkách. Devátý díl se nevěnuje přímo internetu, ale spíše 

používání počítače a zálohování dat, která máme v počítači uložená. Desátý díl je  

o pirátství na internetu, stahování nelegálních obsahů a ochraně autorských práv. 

Jedenáctý díl ukazuje praktické využívání internetových online map a toho, jak nám 

může internet pomáhat při plánování výletu. Další epizoda vyzdvihuje klady i zápory 

hraní počítačových (a internetových) her a následnou smířlivou dohodu mezi tetou  

a Ondrou ohledně pravidel souvisejících právě s hraním her. Ve třináctém díle se 

dozvídáme, jak se můžeme učit doma pomocí internetu a jaké existují internetové 

výukové programy. Zároveň Ondra upozorňuje na nutnost ověřování informací 

získaných z internetu. Čtrnáctý díl je o nebezpečných odkazech, na které můžeme na 

internetu narazit. Neměli bychom na ně klikat a rozhodně bychom neměli vyhledávat 

odkazy, které by nám mohly psychicky ublížit, na internetu je třeba si na ně dávat 

pozor. Patnáctý díl poučuje uživatele internetu především o autorských právech   

a o právech na ochranu osobnosti. Poslední díl lze považovat za návod, jak by mělo 

vypadat video, které chceme zveřejnit na internetu (youtube). 

 Z analýzy vyplývá, že největší pozornost je v pořadu věnována užívání internetu  

a naplňování vlastních potřeb. Dále je to bezpečnost na internetu. Témata jsou velmi 
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praktická a dle mého názoru důležitá a užitečná. Pořad se nevěnuje teorii médií, ale 

praktickému využívání internetu. Forma seriálu je přitom zábavná a díly jsou provázány 

jednoduchým dějem. 

I v tomto pořadu obsah některých dílů sice nekoresponduje s doporučenými 

očekávanými výstupy z mediální výchovy, ale přesto jej považuji za důležitý a užitečný. 

Jedná se jak o díl týkající se tvorby hesel a zacházení s nimi, tak o díl věnující se 

nebezpečí, které nám na internetu hrozí v podobě nežádoucích obsahů. Za důležitý 

považuji i díl, který vysvětluje, že stahování některých obsahů z internetu je nelegální. 
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Závěr 

Cílem této práce byla především analýza obsahu pořadu Pirátské vysílání a Nauč 

tetu na netu a jejich porovnání s Doporučenými očekávanými výstupy pro mediální 

výchovu. Analýza ukázala, že šest z celkem třinácti dílů seriálu Pirátského vysílání 

svým obsahem nemá žádný vztah k Doporučeným očekávaným výstupům.  Jeden díl má 

vztah k výstupu prvního období prvního stupně, dva díly mají vztah k výstupům 

druhého období prvního stupně a čtyři díly mají svým obsahem vztah k výstupům 

mediální výchovy z druhého stupně. Celkem má pořad vztah k devíti různým 

doporučeným očekávaným výstupům. Ani jeden díl se nezabýval bezpečností na 

internetu, což mě překvapilo, neboť toto téma považuji za důležité. Mám dojem, že 

snaha udělat pořad zábavný zastínila hlavní cíl pořadu, tedy zvyšovat mediální 

gramotnost dětí. Značnou část epizod zabraly scénky a vtipy, které neměly vzdělávací 

charakter a edukační náplň. 

Všech šestnáct dílů seriálu Nauč tetu na netu má vztah k výstupu na příkladu 

(členů rodiny aj.) demonstruje rozdíly ve způsobech konzumace médií a v přístupech  

k mediálním sdělením, což je důsledkem konceptu pořadu. Druhému období na prvním 

stupni odpovídá pět dílů, šest dílů má vztah k výstupům druhého stupně. Pořad je 

zaměřen na užívání internetu a nevěnuje se tedy tématu médií obšírněji. Problematice  

a využívání internetu se ale věnuje do hloubky a i přes své úzké zaměření má vztah 

k sedmi různým doporučeným očekávaným výstupům. 

Rozdíl mezi přístupy k tématům v rozebíraných pořadech lze vystihnout díky 

epizodám, které se zabývaly stejným tématem. Oba pořady věnovaly jeden díl 

počítačovým hrám, a zatímco piráti pouze konstatovali, že na každé hře můžeme být 

závislí a na závěr pořadu v jedné větě konstatovali, že jsou hloupé i chytré hry   

(9 minut dílu zabrala pouze zábavná scénka), Ondra s tetou v díle formou výměny 

názorů zmiňovali výhody i nevýhody her a postupně se dopracovali ke správnému 

kompromisu (Ondra může hrát hodinu denně, ale musí tetě pomáhat na zahrádce   

a ukázat jí, jaké hry hraje). 

Je důležité zmínit, že v některých epizodách sice nebyl nalezen žádný vztah 

k Doporučeným očekávaným výstupům mediální výchovy na základních školách, ale 

přesto byl jejich obsah přínosný a důležitý. V Pirátském vysílání se jedná především  
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o díl, který se věnoval rozdílům mezi veřejnoprávní a komerční televizí a o epizodu, 

která se zabývala rolí médií při tvorbě celebrit. V pořadu Nauč tetu na netu jde o díl, 

který se věnoval tvorbě hesel a zacházení s nimi, epizodu o nebezpečném obsahu na 

internetu a díl věnující se nelegálnímu stahování souborů z internetu. Tato skutečnost 

může vést k zamyšlení, zda by nebylo vhodné Doporučené očekávané výstupy doplnit 

nebo upravit. 

Summary 

The aim of this work was primarily to analyze the content of the Pirated 

broadcasting and Teaching the aunt on the net and to compare them with Recommended 

Expected Outcomes for Media Education. The analysis showed that six of the thirteen 

parts of Pirate's Broadcasting series have nothing to do with Recommended Expected 

Outputs. One part is related to the output of the first period of the first stage, two parts 

are related to the outputs of the second period of the first stage and the four parts are 

related to the outputs of the second degree Media Education. Overall, the program has a 

connection to nine different recommended expected outputs. Neither one of them was 

concerned with Internet Security, which surprised me because I consider this to be 

important. I have the impression that the effort to make the entertainment program 

overshadowed the main goal of the program, namely to increase media literacy of 

children. A significant part of the episodes took up scenes and jokes that did not have an 

educational character and educational content. 

Outputs from the second period of the first stage corresponds to five parts of the 

Teaching the aunt on the net program, six parts are related to the second stage outputs. 

The program focuses on the use of the Internet and does not therefore address the media 

theme more broadly. However, the issue of Internet use is deeper and despite its narrow 

focus it is related to seven different recommended expected outputs. 

It is important to note that in some episodes, no relation was found to the 

Recommended Expected Outcomes of Media Education at Primary Schools, but their 

content was nevertheless beneficial and important. In The Pirate Broadcasting is 

primarily a part about the differences between public and commercial television and an 

episode addressing the role of the media in celebrity making. On the show Teaching the 

aunt on the net  is a part that has been devoted to creating and manipulating passwords, 

an episode of dangerous content on the Internet and a part of illegal acts. This may lead 

to a reflection on whether it would be appropriate to add or modify some outputs.  
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