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vlivu na společnost. Zvláštní pozornost je věnována mediálním produktům 

určeným dětem předškolního věku. 

Na základě zmapování mediálního prostředí a cílů mediální výchovy ve 
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kritéria hodnocení mediálních produktů určených pro děti předškolního věku. 

Současně s rámcovými cíli formulovanými v Rámcovém vzdělávacím programu 

pro předškolní výchovu jsou stanovená kritéria použita jako východisko pro 

vypracování průřezového projektu mediální výchovy v mateřské škole. 

Praktická část zjišťuje aktuální situaci v oblasti mediálního uvědomění u 

dětí v mateřské škole i jejich rodičů a dále obsahuje podrobný popis 

konkrétních cílů a průběh jednotlivých činnosti v rámci tohoto projektu. 



Klíčová slova: 

média 

komunikace 

mediální produkty 

mediální výchova 

kritické myšlení 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní výchovu 

kompetence 



Obsah: 

Úvod 5 

I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Média a společnost 7 
1 .1 . Komunikace 7 
1 .2 . Vymezení termínu média 9 
1.3 . Funkce médií 10 
1 .4 . Třídění médií 12 
1 .4 . 1. Třídění podle technických kritérií 12 

a) Média primární 
b) Média sekundární 
c) Média terciární 

1. 4. 2. Třídění podle úlohy v komunikačním procesu 14 
a) Média přenosová 
b) Média sloužící k ukládání dat 

1 . 4 . 3 . Třídění podle stupně zveřejnění 15 
a) Média jako prostředek interpersonální komunikace 
b) Média pro komunikaci v malé skupině 

c) Média jako prostředek masové komunikace 

1. 4. 4. Třídění z hlediska funkce ve společnosti 15 
1 . 4 . 5 . Třídění pro účely této práce 16 
1 .5 . Publikum _ 16 
2. Mediální prostředí České republiky 18 
2 .1 . Právní rámec České republiky 18 
2 .2 . Přehled masových médií 20 
2.2.1. Televize 21 
2. 2.2. Rozhlas 23 
2. 2.3. Tisk 24 
2 . 2 . 3. 1. Noviny 

2 . 2 . 3 . 2. Časopisy 

2 .2 .4 . Ostatní média 27 
2 .2 .4 .1 , Knihy 

2. 2. 4. 2. Film 
2 . 2. 4 . 3. Interaktivní software 
2. 3. Reklama 29 
2 .4 . Pubic relations 30 
3. Mediální produkty určené d ě t e m 

předškolního věku 31 
4. Metody tvorby mediálních produktů 35 
5. Dopad médií na dítě 39 

i 



5 .1 . Násilí v médiích 41 
5 .2 . Média jako sociální fakt 43 
6. Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání 45 
6 .1 . Rámcové cíle 45 
6. 2. Cílové kompetence 46 
6. 3. Vzdělávací oblasti 47 
7. Mediální výchova 
7 . 1 . Mediální výchova v mateřské škole 51 
7 .1 . 1. Stanovení cílových kompetencí pro mediální 

výchovu v mateřské škole 53 
8. Kritéria hodnocení mediálních 

produktů 55 
8 .1 . Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 56 
8 . 1 . 1 , Pravdivost 
8 . 1 . 2 , Různorodost 
8 . 1 . 3 , Rozvoj jazyka a komunikačních dovedností 
8 . 1 . 4 , Zábavnost 
8 . 1 . 5 , Přiměřenost 
8. 2. Osvojování základních hodnot, na nichž je založena 

naše společnost 59 
8 . 2 . 1 , Absence násilí 
8. 2. 2. Etické principy 
8. 3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti 

projevovat se jako samostatná osobnost působící na 
své okolí 60 

8. 3.1. Interaktivita 
8. 3. 2. Rozvoj fantazie 

II. PRAKTICKÁ ČÁST - PROJEKT 

1. Záměr (všeobecné cíle) 62 
2. Struktura obsahových celků 62 
3. Analýza situace 63 
3 .1 . Dotazník pro rodiče 69 
3 . 1 . 1 , Televizní návyky 
3 .1 . 2. Poslech rozhlasu 
3 . 1 . 3 , Počítače 
3 .1 . 4. Čtenářské návyky 
3 . 1 . 5 , Reklama 
3 . 1 . 6 . Zhodnocení 

2 



3.2. Pedagogická diagnostika 72 
4. Plán 74 
4 .1 . Plánované činnosti 74 
5. Real izace 75 
5.1 . Pravdivost 75 
5 . 1 . 1 . Jak mohou obaly ovlivňovat preference 
5. 1. 1. 1. Experiment - Jogurtová svačina 

I. Konkrétní cíle 
II. Průběh 
III. Zhodnocení 

5.1 . 2. Rozpor mezi mediovaným sdělením 
a realitou 

5. 1. 1. 1. Hra na Spidermany 
I. Konkrétní cíle 
II. Průběh 
III. Zhodnocení 

5. 1. 1. 2. Gravitace - Superman 
I. Konkrétní cíle 
II. Průběh 
III. Zhodnocení 

5 .2 . Různorodost 83 
5.2.1, „Medvědí den" 

I. Konkrétní cíle 
II. Průběh 
III. Zhodnocení 

5.3. Rozvoj jazyka 86 
5. 3. 1. Dabování a vyprávění pohádky 

I. Konkrétní cíle 
II. Průběh 
III. Zhodnocení 

5.4. Interaktivita 88 
5. 4. 1. Televize je občas zábavná, ale všeho 

s mírou 
5. 4. 1. 1. Televizní Tomáš 

I. Konkrétní cíle 
II. Průběh 
III. Zhodnocení 

5 . 5 . Přiměřenost 92 
5 . 5 . 1 . Čtení návodu 

I. Konkrétní cíle 
II. Průběh 
III. Zhodnocení 

• 

3 



5 .6 . Absence násilí/etické principy 95 
5 . 6 . 1 . Jen počkej! 

I. Konkrétní cíle 
II. Průběh 
III. Zhodnocení 

5 .7 . Rozvoj fantazie 98 
5 . 7 . 1 , Plakát 

I. Konkrétní cíle 
II. Průběh 
III. Zhodnocení 

5 .8 . Spolupráce s rodiči 103 
6. Zhodnocení projektu 104 

Závěr 105 
Literatura 108 
Přílohy 

4 



Úvod 

Obecně platným cílem předškolní výchovy je harmonický rozvoj osobnosti 

každého dítěte. V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání 

(dále RVP PV) je úkol předškolního vzdělávání formulován jako doplnění 

rodinné výchovy, které dítěti zajistí prostředí s dostatkem mnohostranných a 

přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Mělo by usilovat, aby byly 

vzdělávací prvky stavěny na promyšleném a odborně podepřeném základě. 

(RVP PV 2005). Toto prostředí je v současnosti stále více ovlivňováno médii. 

Orientaci v mediálním prostředí a využívání mediálních produktů chápu 

jako nedílnou součást výchovy a vzdělávání, jako nedílnou součást 

každodenního života celé společnosti, tedy i dětí v předškolním věku. 

Na rozdíl od Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(dále RVP ZV), ve kterém je mediální výchova zařazena jako průřezové téma, 

RVP PV zpracovává jednotlivé vzdělávací oblasti bez zvláštního důrazu na 

mediální vzdělávání. Podle mého názoru ale nelze přehlédnout, že jsou 

v současné době média významným socializačním faktorem a pro každého 

jedince je naprosto nezbytné umět zpracovávat, vyhodnocovat a využívat 

podněty, které z médií vycházejí již vnejútlejším věku. Proto by se měla 

mediální výchova promítnout také do všech vzdělávacích oblastí předškolní 

výchovy jako součást vyváženého rozvoje osobnosti, který iniciuje proces 

kvalitního celoživotního vzdělávání. Z těchto důvodů by se měla mediální 

výchova zařadit také do vzdělávacích programů mateřských škol (dále MŠ). 

Cílem teoretické části práce, kterou předkládám, je zformulování kritérií 

Pro hodnocení mediálních produktů vhodných pro děti předškolního věku. Na 
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základě zmapování mediálního prostředí, rozkrytí některých strategií fungování 

a tvorby mediálních produktů a zohlednění výchovných cílů předškolní výchovy 

jsem definovala některá z kritérií, pomocí kterých by se mohly učitelky v MŠ 

orientovat a připravovat program tak, aby již v tomto raném věku mohly být u 

dětí položeny základní pilíře budoucí mediální gramotnosti. 

V praktické části předkládám projekt s návrhy činností v MŠ zaměřenými 

na seznamování s médii, kritické přijímání mediálních sdělení a využití 

některých produktů v práci s dětmi v souladu s rámcovými cíli RVP PV. Při 

posuzování mediálních produktů určených dětem jsem si uvědomila, že není 

snadné najít mezi nimi takový, který by stanoveným kritériím ve všech směrech 

vyhovoval. Jednotlivé aktivity jsem proto navrhla tak, aby se u dětí posilovalo 

mediální uvědomění a aby se případný negativní dopad nevhodných mediálních 

produktů zmírnil. 

Při přípravě projektu jsem také využila informace, které vyplynuly z 

výsledků pilotního průzkumu mediálního chování rodičů i dětí formou dotazníku 

a z pozorování dětí při pobytu v MŠ. Využila jsem poznatky ze školení „Užití 

multimediální techniky a základů mediální výchovy ve výuce", které jsem 

přizpůsobila pro potřeby dětí mladších. Dále jsem čerpala ze zkušeností 

v zahraničí (prezentovaných na internetových stránkách), kde se již mediální 

výchova v předškolní výchově provádí. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Média a společnost 

Média jsou neodmyslitelnou součástí dnešního života. Podílejí se na 

každodenní organizaci našeho programu, poskytují nám informace pro orientaci, 

jsou tématem každodenní konverzace, ovlivňují, jak se oblékáme, jak máme 

uspořádaný prostor ve svém okolí, ovlivňují, jak se chováme, jak mluvíme. Jsou 

zdrojem zábavy, vzrušují nás, vzdělávají nás, děsí nás, rozšiřují naše obzory, 

zkrátka jsou stále s námi. 

Pro současná masová média je příznačný trend ke komodifikaci (média 

se stále více sama stávají zbožím) a komercionalizaci (jsou stále více zaměřena 

na to, aby byla komerčně úspěšná). To se odráží především na skladbě 

mediální nabídky. Přednost mají ty produkty, jejichž obsah osloví co nejširší 

vrstvu obyvatel, a tím přinese co největší ekonomický efekt. Média se proto 

snaží komunikovat se svým publikem co nejsrozumitelněji a nenáročně. (Jirák, 

2006) 

1.1 . Komunikace 

Lidská společnost se vyvíjí. Vyvíjejí se nebo mění také faktory, které 

určují směr a rychlost tohoto vývoje. Jedním z hlavních faktorů vždy byla, je a 

bude kvalita mezilidské komunikace. V posledních desetiletích se naše 

společnost změnila více než za celá předešlá staletí, protože způsob 
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komunikace nabral díky novým technologiím nový směr a nezadržitelnou 

rychlost. Časové úseky mezi důležitými zlomy v lidské komunikaci byly zpočátku 

velice vzdálené, např. první zmínky o existenci jazyka jsou známy již z doby 

10 000 let před Kristem, nejstarší dochovaná písemná zpráva je stará asi 6000 

let a Gutenberg vynalezl knihtisk vr . 1450, v roce 1844 byla odeslána první 

zpráva telegrafem a telefon poprvé zazvonil o 17 let později. Prvním 

masmédiem byl masový tisk, který vznikal na přelomu 20. a 30. let 19. století 

v Anglii, USA a Francii (Jirák, 2006). Avšak v následujícím století se vývoj ubíral 

zcela jiným tempem a intervaly mezi jednotlivými zlomy se stále zkracují 

(fotografie, film, rozhlas, televize, satelity, počítače, digitální zpracování 

písemných a obrazových informací, optoelektronika, mobilní telefony, internet) 

(Mikuláštík, 2003). 

Nový směr ve vývoji určují moderní média. Nové technologie umožňují 

komunikaci stále širšího okruhu účastníků (masového publika). Masová média 

vytvářejí ve společnosti nové sociální vazby a je stále snazší získávání informací 

jakéhokoli druhu (nejen ve smyslu různých oborů, ale také ve smyslu různé 

hodnověrnosti). 

Zatímco pro předešlé generace dětí představovaly hlavní mediální 

zkušenost dětské obrázkové knížky a časopisy, u dnešních dětí jsou tyto 

mediální produkty stále více vytlačovány televizí, videokazetami, DVD, 

rozhlasem, CD, počítačovými hrami a internetem a řadou dalších produktů. 

Média jsou všudypřítomná, obklopují nás a komunikují s námi od ranního 

probuzení a téměř každý z nás končí svůj den vypnutím televize, rádia, 

odložením novin či zaklapnutím knížky. 

8 



1. 2. Vymezení termínu média 

Termín média se používá v řadě významů, ne všechny významy souvisejí 

s předmětem této práce. Všeobecná encyklopedie Diderot vymezuje termín 

médium jako „prostředek komunikace mezi lidmi" (Diderot, 1997, s. 98) a termín 

masmédia jako „prostředky masové komunikace" a dále o nich uvádí: „Přinášejí 

sdělení anonymní mase příjemců ve vysokém počtu identických kopií (ve formě 

výtisků, signálu, mag. kopie, film. kopie, letáku, plakátu apod.) Prostředek šíření 

~ kultury masové. Média umožnila rychlé rozšíření informací, napomohla snížit 

kult. rozdíly mezi městem a venkovem, vzdělanou „elitou" a masou, na druhé 

straně jsou považována za nástroj všeobecné manipulace a za příčinu 

zpovrchnění a otupení lidských myšlenek i smyslů, za hl. šiřitele konzumní 

mentality. Podílejí se významnou (a často rozhodující) měrou na vývoji tzv. ~ 

společnosti masové." (Diderot, s. 80) V tomto smyslu je pojem média užíván i 

v této práci. Média/masmédia jsou tedy prostředky komunikace mezi lidmi. 

Jeden účastník komunikace se ocitá v roli vysílače a druhý v roli příjemce. 
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1. 3. Funkce masmédií 

Funkce masmédií lze přehledně naznačit následujícím diagramem: 

Masmédia zprostředkovávají zpravodajství, komunikaci, vzdělávaní, ale 

také zábavu. Poskytují nám podněty a informace, které nedozírně přesahují náš 

fyzický a intelektuální potenciál. Přes veškerý technologický pokrok a nejlepší 

možné strategie komunikace není v silách žádného z médií zachytit a předat 

složitost zobrazované reality - a to je vždy nutné mít na zřeteli. Tím, jak jsou 

informace strukturovány, jakým způsobem jsou prezentovány, které aspekty 

jsou zdůrazněny a které naopak potlačeny, tím vším jsme my, jejich příjemci, 

ovlivňováni. (Mikuláštík, 2003) 
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Média plní ve společnosti řadu funkcí. Autoři publikace Média, základní 

pojmy, návrhy, výroba rozdělují tyto funkce do čtyř základních kategorií: 

1. Individuální funkce 

2. Společenské funkce 

3. Politické funkce 

4. Hospodářské funkce 

Individuální funkci plní média v okamžiku, kdy přispívají k rozvoji 

osobnosti jedinců, ovlivňují pohled na svět a jeho chápání a ovlivňují trávení 

času. 

Společenské funkce zastávají při socializaci tím, že vytvářejí 

společenské vzory, ovlivňují kulturní a společenské soužití a ovlivňují 

společenské změny. Tím, že nabízejí širokou škálu informací, ovlivňují možnosti 

orientace ve světě a v otázkách každodenního života. Dále média přispívají 

k soudržnosti a konsolidaci společnosti. Z hlediska volnočasových aktivit je 

využívání médií v současnosti jednou z hlavních forem. 

Politické funkce mohou média plnit tím, že poskytují prostor pro veřejnou 

diskusi a pomáhají občanům veřejně vyjádřit své zájmy. Díky médiím jsou 

občané vtahování do politických struktur a média jim poskytují možnost veřejné 

kontroly a kritiky nositelů politické moci. 

Média jsou také významným činitelem tržní ekonomiky a tím, že 

umožňují, aby hospodářská soutěž probíhala veřejně, přispívají k jejímu 

Poctivému průběhu. (Schellmann a kol., 2004) 
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1.4. Třídění médií 

Média můžeme dělit podle řady kritérií, avšak žádný z aspektů nám 

neumožní naprosto přesnou orientaci v tomto komplikovaném a stále se 

vyvíjejícím prostředí. 

Můžeme na ně nahlížet z mnoha různých úhlů, např.: z hlediska 

používaných technologií, úlohy v komunikačním procesu, z hlediska obsahů, 

stupně zveřejnění nebo z hlediska funkce ve společnosti. Autoři odborné 

literatury zabývající se touto tematikou proto vždy volí kritéria pro rozdělení 

podle zaměření vlastního zkoumání. 

1. 4.1. Třídění podle technických kritérií 

Schellmann a kol. vycházejí z předpokladu, že každá komunikace je 

mediální akt a nabízí rozdělení podle kvality zprostředkujícího činitele tohoto 

aktu, tedy podle toho, do jaké míry využívají vysílač a příjemce při komunikaci 

technických prostředků. Podle těchto kritérií je třídí na: 

a) Média primární 

- pohyby těla, výraz obličeje, držení těla 

-smích, pláč 

- nekodifikované zvuky jako: sykání, mlaskání, sténání, hlasitý dech... 

~ vůně a zápachy 

- mluvená řeč 
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b) Média sekundární 

-znamení zvony, bubny, ohněm, kouřem 

- signální stožáry, vlajky 

- megafon - zesílení lidského hlasu 

- optická telegrafie 

média na bázi obrazu a písma 

- rukopisy, dopisy 

-tiskoviny - knihy, noviny, časopisy, reklamní tiskoviny 

- fotografie 

- plakát 

c) Média terciární 

- kabelový přenos 

- kodifikovaná optická telegrafie, dálkový přenos po telegrafních drátech, 

Morseova abeceda 

- telefon 

- rozhlas 

- gramofonová deska, magnetofonová kazeta, kompaktní disk 

- zvukový film 

- televize 

- videokazeta, DVD 

- internet 
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1.4. 2. Třídění podle úlohy v komunikačním procesu 

Pokud však Schellmann a kol. nahlížejí na média z hlediska úlohy, jakou 

hrají v komunikačním procesu, rozdělují je na: 

a) Média přenosová 

- lidská řeč 

- symboly - vlajky, světelné signály, zvukové signály 

- telefon 

- rozhlas 

- televize 

- internet 

b) Média sloužící k ukládání dat 

- rukopisy 

- tiskoviny 

- obrazy 

- fotografie 

- magnetofonové pásky, videokazety, filmy,VHS 

- CD, DVD 

- počítačové systémy 

- online systémy, databanky 

(Schellmann a kol., 2004) 
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1.4. 3.Třídění podle stupně zveřejnění 

Schellmann a kol. uvádějí, že se můžeme při třídění zaměřit také na to, 

zda se komunikační proces týká jedné osoby, více osob, skupiny, nebo mnoha 

osob. V tom případě můžeme rozlišit tyto základní funkce médií: 

a) Média jako prostředek interpersonální komunikace 

- komunikace v soukromém nebo pracovním styku prostřednictvím lidské řeči 

(také telefonem nebo online) 

b) Média, pro komunikaci v malé skupině nebo organizaci 

- interakce mezi více osobami (např. software pro skupinovou práci, 

kooperativní sítě uvnitř podniků, úřadů a jiných organizací) 

c) Média jako prostředek masové komunikace 

- zprostředkování komunikace veřejné, zaměřené na široké publikum, jejímž 

cílem je zveřejňování sdělení (komunikace jednostranná, při níž nedochází 

k interakci). 

(Schellmann a kol., 2004) 

1.4. 4. Třídění z hlediska funkce ve společnosti 

Z tohoto hlediska můžeme média rozdělit na dvě skupiny: 

a) Média veřejné služby 

b ) Média komerční 

Specifikace této služby je vymezena zákonem a týká se pouze rozhlasu 

a televize (viz. níže 2.2.1. Televize). 
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1.4. 5. Třídění pro účely této práce 

Jak již bylo uvedeno, každý z autorů nahlíží na média z jiného úhlu. 

Pro účely této práce navrhuji proto rozdělení podle stupně zveřejnění, tedy na: 

a) Média interpersonální komunikace 

b) Média pro komunikaci v malé skupině nebo organizaci 

c) Média jako prostředek pro masovou komunikaci 

V rámci tohoto dělení se zaměřím na poslední typ, tedy na masmédia, a 

zvláštní pozornost bude věnována produktům určeným dětem předškolního 

věku. 

1. 5. Publikum 

Publikum - tedy příjemci, je v komunikačních teoriích rozděleno na dvě 

základní skupiny: publikum pasivní a publikum aktivní. Pasivní publikum vnímá 

Produkty masmédií nekriticky, bez hlubší analýzy sdělení, zatímco aktivní 

Příjemci jsou schopni interpretovat zakódovaný obsah na základě vlastních 

zkušeností, vzdělání, alternativních informací a dalších psychologických a 

sociálně kulturních faktorů. (Jirák - Kópplová, 2003). Z toho vyplývá, že vliv na 

Přijetí informace jednotlivcem nemá jen její obsah, ale i to, jakým způsobem je 

interpretován. Úkolem mediální výchovy je výchova aktivního publika - tedy 

Jedinců mediálně gramotných, kteří dokážou nabízené informace vnímat 

v kontextu s dalšími významnými faktory, jako jsou např.: 

• 
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a) kulturní status - literatura faktu/beletrie, bulvár/seriózní tisk, 

neutrální/předpojatý, objektivní/subjektivní, zpravodajství/komerční sdělení, 

fikce/dokument. 

b) kvalita informace - aktuálnost, forma podání, účelovost, estetické preference, 

technická kvalita 

c) důvěryhodnost - relevantní souvislost mezi věrohodností a pravdivostí 

d) prostředí příjmu - televize, rozhlas, tisk 

e) dostupnost alternativních informací - existence protichůdných zdrojů 

informací. (Ftorek, 2007) 

Toto publikum jako celek (bez ohledu na schopnost či ochotu přijímat 

masmediální obsah a přizpůsobit mu svoje chování) je pro masová média 

důležitým komerčním faktorem. Je to zboží, které média nabízejí svým klientům 

- inzerentům. Inzerce je pro většinu masových médií mnohdy základním 

zdrojem příjmu. Vysoká čtenost, poslechovost, sledovanost se tak projeví 

větším zájmem inzerentů, což představuje větší zisk. Na odlišném principu 

fungují média veřejnoprávní. 
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2. Mediální prostředí v ČR 

Většina českých dětí má dnes k dispozici programovou nabídku čtyř 

celoplošně vysílaných kanálů (ČT 1, ČT 2, Nova, Prima) a další programy 

kabelových televizí, které se specializují na dětského konzumenta (v českém 

jazyce např. Jetix a Minimax). 

Pro vydavatele časopisů a knih jsou děti zajímavou cílovou skupinou, a 

proto je nabídka produktů velice široká (viz přehled níže). Co se týče 

rozhlasového vysílání, jedinou rozhlasovou stanicí v ČR, která se zabývá 

výrobou programů pro děti, je Český rozhlas 2. Velice rozšířené jsou také 

zvukové nosiče, které nabízejí širokou nabídku mluveného slova i hudby. Stále 

většímu zájmu se těší interaktivní počítačové hry. 

2.1. Právní rámec ČR 

Možnosti médií reguluje legislativní rámec, ve kterém působí. Jejich 

základní práva a povinnosti upravuje zákon č. 231/2001 Sb., pro elektronická 

média a zákon č. 46/2002 Sb. pro média tištěná. V České republice navíc nabyl 

v roce 2000 účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu 

k informacím, který ukládá státním orgánům a orgánům územní samosprávy 

Povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Zákon tak 

realizuje právo občanů na přístup k informacím podle článku 17 a 35 Listiny 

základních lidských práv a svobod a zavádí do celé veřejné správy princip 

Publicity (www.zákonv.czV 
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Zákon č. 231/2001 upravuje mimo jiné regulaci televizních a rozhlasových 

kanálů. Regulačním orgánem pro sledování elektronických médií je v České 

republice Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále RRTV). RRTV a její 

členy jmenuje a odvolává parlament. 

Mezi hlavní oblasti pozornosti RRTV patří zejména: 

• sledování objektivity a vyváženosti informací poskytovaných elektronickými 

médii, ochrana dětí a mladistvých, sledování, analýza a případné sankce 

vztahující se k projevům násilí na televizní obrazovce, případně k dalším 

pořadům, které by mohly ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a 

mládeže, 

• sledování podílu původní domácí tvorby 

• sledování zvláštních povinností provozovatelů vysílání stanovených zákonem 

• sledování dodržování technických parametrů vysílání 

(www.rrtv.cz) 

Obsah televizního vysílání vymezuje zákon „O provozování rozhlasového 

a televizního vysílání" 468/1991 Sb 

V souvislosti s vysíláním pro děti a mládež sleduje RRTV především 

Plnění následujících ustanovení: 

1. Provozovatelé jsou povinni: 

~ nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady, které by mohly 

ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých 

2- Provozovatelé jsou povinni dbát na to, aby do vysílání reklam nebyly 

zařazeny: 

- reklamy určené dětem, nebo v nichž vystupují děti, pokud podporují chování 

ohrožující jejich zdraví nebo psychický vývoj 
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3. Přerušování pořadů zpravodajských, náboženských a pořadů pro děti 

reklamou není povoleno (www.rrtv.cz). 

Veřejnoprávní rozhlas a televize nejsou státními, ale veřejnými 

institucemi. Aby byla zaručena nezávislost na státu, je financování 

veřejnoprávních médií (rozhlasu a televize) zajišťováno nikoli ze státního 

rozpočtu, ale z poplatků, které jsou povinni podle zákona 348/2005 Sb. O 

rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů odvádět 

všichni majitelé rozhlasových a televizních přijímačů (www.rrtv.cz/). Tato 

konstrukce umožňuje nezávislost na státu a má vyloučit možnost vlivu 

hospodářských a zájmových skupin. Veřejnoprávní rozhlas a televize jsou tedy 

svobodné instituce, které skladbou svých programů plní společenskou zakázku. 

2. 2. Přehled masových médií 

V každém období vývoje společnosti je jedno z médií dominantní. Jde 

obvykle o to médium, které je relativně nové a kterému umožňují moderní 

technologie oslovit co nejširší publikum. Toto převládající médium má pak 

rozhodující vliv na povahu informací a na jejich dopad ve společnosti. Psychika 

jedinců je ovlivňována především tímto médiem a způsob přemýšlení, 

Pociťování a organizování informací o světě je pak v souladu s ním (Mikuláštík, 

2003). 

V současné době je to především televize. 
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2. 2. 1. Televize 

Televize získala v mediálním prostředí výsostné postavení. Tím, že 

vstoupila do našich domácností, změnila způsob komunikace kvalitu vztahů 

mezi lidmi. Změnila také předmět komunikace, lidé spolu hovoří o televizním 

programu a o informacích, které se dozvěděli. V oblasti zábavy je televize 

jednou z prvních možností (Mikuláštík, 2003). 

Dnes je ve světě běžný tzv. duální vysílací systém, v němž jsou vedle 

veřejnoprávních institucí zastoupeny také soukromí provozovatelé (Schellmann 

a kol., 2004). 

Postavení České televize 

Česká televize (dále ČT) je veřejnou institucí provozující televizní 

vysílání. Jejím hlavním úkolem je tvorba televizních programů a jejich vysílání 

prostřednictvím zemských vysílacích zařízení a jiných technických prostředků, a 

to analogově i digitálně. Touto činností, jakož i výrobou televizních pořadů, 

Popřípadě dalšími činnostmi, poskytuje službu veřejnosti a přispívá k rozvoji 

kultury (www.ceskatelevize.cz). 

Zákon o české televizi předjímá přijetí kodexu, který má stanovit zásady 

naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání závazné pro ČT a její 

Pracovníky. 

Kodex ČT byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České 

republiky dne 2. července 2003. Vychází z pojetí veřejné služby zajišťující 

Přístup k informacím, kultuře, vzdělání a zábavě pro všechny občany. Vzhledem 

k zaměření této práce cituji některá ustanovení z či. 2 „Zvláštní pozornost 

dětskému divákovi": 
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„2.1. Česká televize přistupuje k dětskému divákovi především s cílem mu 

pomáhat objevovat a přijímat za vlastní hodnoty slušnosti, vzdělanosti, 

pracovitosti a úcty k životnímu prostředí. Přispívá rovněž ke kulturní orientaci a 

popularizaci sportu mezi dětmi a dospívajícími, k vytváření podmínek pro 

rozvinutí původní tvorby adresované dětem a mládeži. 

2.3. ČT věnuje pozornost informování dětí a rodičů o míře času, který odborníci 

doporučují dětem trávit sledováním televizního vysílání. ČT také provozuje 

stálou informační telefonní linku poskytující rodičům poradenství o vlivu aktuálně 

vysílaných pořadů na děti a mládež. 

2.4. Při tvorbě pro děti a mládež dává ČT prostor ukázkám možností 

integrovaného soužití zdravých dětí s dětmi zdravotně postiženými. ČT také 

dbá, je-li to možné, aby složení účinkujících, resp. komparzu, zahrnovalo také 

zástupce národnostních, rasových či etnických menšin žijících v ČR. 

2.5. ČT je v pořadech pro děti a mládež povinna rovněž napomáhat národnostní 

a etnické toleranci. 

2.6. Jsou-li v čase bezprostředně před vysíláním pořadů pro děti a mládež nebo 

Po něm zařazeny komerční části programu, ČT nedopustí uvádění takového 

obsahu, který by mohl nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže, 

Případně v dětech cíleně vyvolával pocity méněcennosti, jestliže nezískají 

Propagované zboží či službu. ČT rovněž dbá v těchto časech zvýšené opatrnosti 

Při uvádění programových upoutávek na vlastní pořady, případně nekomerčních 

upoutávek, které by mohly nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé 

mládeže." (www.ceskatelevize.cz) 
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V roce 2005 zařadila Česká televize na obou celoplošných programech 

1739,7 hodiny pořadů, které byly adresně určeny dětem (věk není blíže 

specifikován) (www.ceskatelevize.cz) 

Děti ovšem nesledují pouze veřejnoprávní média, ale jak již bylo 

uvedeno, mají k dispozici i dvě komerční televizní stanice a další programy 

kabelové televize. Kritériem vhodnosti či nevhodnosti vysílaných pořadů je 

v případě těchto médií většinou jen základní ustanovení RRTV. Jediným 

důvodem pro zařazování dětských bloků do vysílání je zájem inzerentů, kteří 

chtějí propagovat své zboží i u dětských konzumentů. Při výrobě těchto 

programů je hlavním kritériem sledovanost a obsah i forma jsou těmto účelům 

podřízeny. 

2. 2. 2.Rozhlas 

Rozhlas je nejstarší elektronické médium. V současné době je spíše 

médiem kulisovým. Jeho významnou pozici, kterou zastával ještě před padesáti 

lety, změnila televize. Na druhé straně je rozhlas médium, které je možné 

sledovat v jakýchkoli podmínkách, přístroje, které umožňují příjem rozhlasových 

stanic, nejsou drahé. Proto je sledovanost stále vysoká a lidé stráví jeho 

Poslechem přibližně stejně času jako sledováním televize. I v případě rozhlasu 

Je dnes ve světě běžný tzv. duální vysílací systém, v němž jsou vedle 

veřejnoprávních institucí zastoupeny také soukromí provozovatelé. Soukromá 

komerční rádia jsou financována výhradně z reklamy. Jejich program je proto 

uzpůsoben tak, aby nabídl inzerentům co nejlepší prostor, tedy buďto co nejvíce 

Posluchačů, nebo specializovanou cílovou skupinu, která umožní co 
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nejpřesnější zásah konzumentů toho kterého produktu. Co do skladby tedy 

převažují u komerčních rádií zábavné a hudební programy (v. r. 2002 to bylo 74 

procent), zatímco u veřejnoprávních stanic tvoří zhruba 60 procent vysílaných 

programů zpravodajství, vzdělávací a kulturní relace (Schellmann a kol., 2004). 

2 . 2. 3.Tisk 

2. 2. 3. 1. Noviny 

Noviny umožňují oslovit širokou veřejnost nebo její část podle svého 

zaměření. Mohou být vydávány celostátně nebo regionálně, mohou být politicky 

zaměřené. Jejich hlavním účelem je zprostředkování aktuálních informací 

především z politiky, hospodářství, zábavy, kultury, společnosti a sportu. 

Nadregionální deníky přinášejí aktuální informace, a co do šíře jsou konkurenty 

rozhlasu a televize. Informacím se však věnují podrobněji, zabývají se pozadím 

jednotlivých událostí. 

Zvláštní postavení zaujímají tzv. bulvární noviny, jež přinášejí informace, 

které se týkají především společenského života (Schellmann a kol., 2004). 

Předškolní děti se s novinami nesetkávají, ale jako budoucí konzumenti 

mohou být připravovány na kritické třídění informací a hledání alternativních 

zdrojů. 
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2. 2. 3. 2. Časopisy 

Časopisy můžeme chápat jako meziformu mezi novinami a knihami. Jsou 

aktuálnější než knihy, avšak ne tak aktuální jako noviny. Liší se grafickou 

úpravou, obsahem i publikem, na které jsou zaměřeny. Tím, že se snaží oslovit 

různě vymezené čtenářské skupiny, vytvářejí potenciální konkrétně definovaně 

cílové skupiny konzumentů, které nabízejí inzerentům, jejichž nabídka je na tyto 

skupiny zaměřena. 

Časopisy (ale samozřejmě i denní tisk a televize) způsobují podle B. 

Kópplové výrazný odklon společnosti od tradičních forem psaného verbálního 

projevu k většímu využívání záznamu hovorovým jazykem. V této oblasti se 

stále více prosazuje využívání obrazových a grafických prostředků a tendence 

stále kratších textů. Zřetelná je také inspirační závislost na estetice 

internetových stránek. Toto masivní využívání vizualizace a zkracování textů 

s sebou zákonitě přinášejí jejich simplifikaci. Touto simplifikací a volbou témat 

se omezuje prostor pro podněty k přemýšlení a veřejnou diskusi (Kópplová, 

2005). 

Jako přílohy různých deníků vycházejí tzv. magazíny s televizním 

Programem, které jsou určeny širokému publiku. Do této kategorie můžeme 

zařadit i nejrůznější společenské tituly spíše bulvárního charakteru anebo tzv. 

lifestylové časopisy. Lifestylové časopisy jsou pak určeny především vrstvám 

Publika s vyššími příjmy, zaměřeným na spotřebu luxusního zboží a služeb 

(Případně na skupiny s nižšími příjmy, u kterých konzumace takového titulu 

může podpořit sebeprojekci do vyšší společenské vrstvy). Tím se časopisy stále 

v 'ce stávají prostředkem spotřebitelského servisu, které kopírují společenské 
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tendence a reagují na zájmy potenciálních konzumentů zboží a služeb 

(Kópplová, 2005). 

Další časopisy jsou většinou specializované. Jejich obsah je zpravidla 

určen skupinám se zájmovým zaměřením nebo pro určitou věkovou kategorii. 

Jejich aktuálnost není prioritou, vycházejí v pravidelných intervalech (většinou 

týden, měsíc, dva měsíce). Účel a forma těchto tiskovin je shodná svýše 

uvedenými masovými časopisy. Z hlediska inzerce mají nespornou výhodu 

v přesném zacílení na spotřebitele konkrétních produktů. 

Zvláštní kategorií jsou odborné nebo kulturní časopisy, které umožňují 

informovanost vědeckých a profesních odborníků. Těmto tiskovinám však roste 

významná konkurence v podobě internetu (Schellmann a kol., 2004). Čtenářská 

základna těchto titulů je pro inzerenty nezajímavá a jejich existenci do značné 

míry zajišťuje síla tradice. Financování musí být zajišťováno různými nadacemi 

nebo díky grantovému systému státních institucí (Kópplová, 2005). 

Dalším druhem tiskoviny, kterou bychom mohli zařadit mezi časopisy, 

jsou tzv. zákaznické časopisy. Jsou poskytovány zdarma a zpravidla 

distribuovány jako vkládané přílohy jiných tiskovin, jsou k dispozici v obchodech 

a čekárnách ordinací. Jejich účelem je podpora prodeje zboží a představení 

novinek v tom kterém odvětví. Z hlediska účelu bychom je tedy mohli zařadit 

spíše do kategorie reklamních tiskovin (Schellmann a kol., 2004). 

Mezi specializované časopisy bychom mohli zařadit také časopisy určené 

dětem. Obsah i forma jsou přizpůsobeny té které věkové kategorii. Časopisy pro 

Předškolní děti proto nabízejí především barevné obrázky, omalovánky a 

Příběhy prezentované formou komiksů. 
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2. 2. 4. Ostatní média 

V širším pojetí můžeme mezi masová média zařadit také knihy, film, 

kompaktní disky, magnetofonové nahrávky, internetové verze tištěných periodik, 

internetová periodika, rozhlasové a televizní vysílání po internetu a interaktivní 

počítačové hry (Jirák, 2006). 

2 . 2. 4.1. Knihy 

Kniha, jako nejstarší médium pro uchování informací, je vytlačována 

ostatními médii. To je zcela pochopitelné. V dobách, kdy neexistovala televize, 

rozhlas, nekonečná nabídka obrázkových časopisů a v rodinách nebyly 

počítače, se nemusela o čas, který mají lidé k dispozici, dělit. Přesto by neměla 

být (a nejen v souvislosti s dětmi) přehlížena, protože přináší jiný, intimnější druh 

zážitku než ostatní média. 

Literatura tím zůstává významným zdrojem vědění a zábavy, což je vidět 

také na vzestupném vývoji vydaných dětských knih: 

Dětské knihy vydané v ČR v letech 2001-2005 

Rok počet vydaných knih 
z toho prvních 
vydání 

2001 575 500 
2002 586 485 
2003 746 644 

735 648 

_ _ 2 0 0 5 _ 866 764 

(Výroční zprávy Národní knihovny z let 2001-2005) 

Z uvedené tabulky vyplývá, že se nabídka titulů každým rokem zvyšuje. 

Jiná otázka je, zda se zvyšuje také kvalita vydaných titulů. 
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2. 2. 4. 2. Film 

Význam kin poklesl s rozšířením televize. Kino oslovuje především 

mládež a mladé lidi do 35-40 let, a tím se stává velice zajímavým médiem pro 

reklamu. Výroba hraných filmů je z ekonomického hlediska velice náročná, a 

kino se tak stává pouze prvním článkem jeho zhodnocovacího řetězce. Poté, co 

je určitou dobu film promítán exkluzivně v kinech, následuje půjčování a prodej 

na videokazetách a DVD, dále je nabízen na placených televizních kanálech a 

nakonec je vysílán také na veřejnoprávních a komerčních televizních stanicích. 

Mnohé filmy jsou vyráběny přímo na zakázku televizí. 

2. 2. 4. 3. Interaktivní software 

Novým fenoménem trávení volného času dětí (ale i dospělých) se staly 

interaktivní počítačové hry. Tak jako u všech ostatních médií se nabídka 

neustále zvyšuje jak co do množství, tak co do kvality. Při výběru počítačových 

her může rodičům a vychovatelům pomoci nový systém kvalifikace interaktivních 

her pro děti a mládež, tzv. PEGI klasifikace (Pan European Game Information), 

která byla vyvinuta Evropskou komisí pro interaktivní software (ISFE) a je 

využívána ve většině států Evropy. Tento systém má podporu všech hlavních 

výrobců herních konzol, autorů i programátorů interaktivních her v celé Evropě. 

Klasifikace je uvedena na přední i zadní straně obalu a obsahuje informace o 

vhodnosti her pro určitou věkovou kategorii a dále piktogramy, které informují, 

jaké prvky hra obsahuje (nevhodný jazyk, projevy diskriminace, drogy, hororové 

P^ky, hazard, sexuální scény nebo násilí). Na základě kombinace těchto 
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charakteristik se mohou rodiče rozhodnout, zda svému dítěti danou hru koupí, 

či nikoli (www.pegi.info). 

2.3. Reklama 

Reklama je specifická mediální komunikace, která prostupuje všechny 

mediální prostředky. Je to velmi účinný nástroj ovlivňování zákazníků. Při 

vytváření inzerátů a všech ostatních reklamních materiálů využívají jejich autoři 

všechny dostupné nástroje, jejichž efektivnost je prokázána v řadě 

psychologických testů. U placené reklamy, jako jsou televizní spoty, billboardy, 

tiskové inzeráty a obchodní katalogy, má inzerent maximální možnou kontrolu 

nad tím, co je o jeho výrobku zveřejněno. Ovšem poučený konzument přistupuje 

k reklamním sdělením s vědomím manipulovatelnosti jejího obsahu. U dětí tomu 

tak ale většinou není (výzkumy APA viz níže). 

Agentura Faktum Invenio provádí ve spolupráci s Asociací 

komunikačních agentur, Českou marketingovou společností a Českým 

sdružením pro značkové výrobky řadu výzkumů týkajících se postoje české 

veřejnosti k reklamě. Z předběžné zprávy posledních průzkumů ze 17.-24.1. 

2007 vyplývá, že jsou lidé reklamou přesyceni. Přibližně tři čtvrtiny z 1014 

respondentů považuje za příliš intenzivní reklamu na komerčních stanicích Nova 

a Prima a necelá polovina takto hodnotí reklamu v České televizi. Šedesát osm 

Procent respondentů je přesyceno reklamními materiály v poštovních 

schránkách. Narůstá také nasycenost reklamou na internetu. Nejvíce 

negativních reakcí vyvolává reklama na cigarety, o něco tolerantnější jsou lidé 

vůči reklamě na alkoholické nápoje. Co se týče reklamy v rámci dětských 
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pořadů, uvítalo by dvacet šest procent Čechů její naprostý zákaz. Nejčastěji se 

ale respondenti vyslovili pro to, aby tato reklama byla povolena, avšak 

s určitými omezeními. Jaká omezení by to měla být, nebylo blíže specifikováno. 

Názor, že děti dokážou přistupovat k reklamě kriticky, zastává pouze osm 

procent respondentů. 

2.4. Public relations 

Dalším marketingovým nástrojem souvisejícím s médii jsou public 

relations (dále PR). Doslovný překlad termínu - vztahy s veřejností dostatečně 

nevystihuje celou podstatu tohoto oboru. PR jsou soubor technik a aktivit 

směřujících k ovlivňování veřejného mínění. Jiří Hrabovský, ředitel společnosti 

Ewing Public Relations, charakterizuje PR jako „strukturálně řízený komunikační 

proces spolupráce s vnějším světem" (www.komorapr.cz). Jako nástroj podpory 

prodeje má v médiích jiný výstup i dopad než klasická reklama. PR jsou 

založeny na předpokladu, že zpravodajství, publicistika nebo film přinášejí jinou 

kvalitu informace než reklama, a automaticky tak působí věrohodněji. 

30 

http://www.komorapr.cz


3. Mediální produkty určené dětem předškolního věku 

Dětské publikum je z komerčního hlediska významná cílová skupina. 

Díky tomu je nabídka produktů pro ně velice široká, a to jak co do kvantity, tak i 

kvality. Následuje přehled mediálních produktů, které jsou určeny dětem 

předškolního věku, se stručnou charakteristikou. Některé produkty dále 

podrobím hodnocení podle stanovených kritérií vhodnosti pro předškolní věk (viz 

příloha č.1). 
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Výběr pořadů vysílaných Českou televizí 

Sezname, 
otevři se 

americký projekt Sesame Street pro děti předškolního věku - kombinace 
reálného a pohádkového světa 

Kostičky původní seriál ČT - klaun Kostkáč jako průvodce dětí světem, který děti 
obklopuje - jednotlivé díly jsou věnovány jinému tématu (dřevo, voda, 
zdraví...). 

Moudronos původní seriál Č T - výběr témat je určen starším dětem (mladší školní 
věk) 

Byl jednou 
jeden život 

Animovaný seriál francouzské produkce - alegorie fungování lidského 
těla 

Angličtina 
pro nejmenší 

výukový program produkce BBC Muzzy in Gondonland - angličtina 
hravou formou 

Dopisy od 
Felixe, 
Benjamin 
Kvítko... 

zahraniční „nekonečné" seriály (dobrodružství mláďat různých zvířátek) 

Večerníček Krátké animované pohádky především domácí produkce 

Raniček obdoba večerníčku vysílaná v ranních hodinách 

_Zpívánky televizní inscenace lidových písniček 

Pohádky televizní inscenace klasických i moderních pohádek 

Všude dobře 
doma 

.nejlépe 

Cyklus o dětech z celého světa - seznámení s kulturou a zvyky různých 
zemí očima malých dětí 

(www.ceskatelevize.cz) 

Výběr pořadů vysílaných na komerčních televizních stanicích 

(Nova, Prima) 

Bugs Bunny. 
Ošklivé káčátko, 
Sandokan, 
Dinosauři, Tom a 

Zahraniční animované dobrodružné seriály 

Haf, Krok za 
krokem, Sedmé 
nebe 

Zahraniční tzv. rodinné seriály, ze života rodin s malými dětmi 

.leletubies pořad BBC určený dětem do 3 let 

(wwwnovatv.cz, www.iprima.cz) 
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Výběr některých tištěných médií 

Název periodika Vydavatel 
Charakteristika 

Sluníčko tradiční český měsíčník, vydává Mladá fronta, a.s. 
básničky, příběhy, pohádky, obrázky, vystřihovánky, soutěže -
klasický model interaktivního časopisu pro malé čtenáře 

Dáda vydává Music model trust, s. r. o. 
interaktivní časopis pod patronací oblíbené zpěvačky dětských 
písniček Dády Patrasové 

Pastelka vydává INAPA, s. r. o. 
interaktivní časopis,podporuje rozvoj grafomotoriky, 
matematických představ, literární výchova 

Míša zábavník vydává nakladatelství Datel, Brno 
interaktivní časopis, podporuje rozvoj grafomotoriky, 
matematických představ, literární výchova 

Země pohádek vydává Země pohádek, a. s. 
multimediální časopis (v příloze DVD), na výtvarné stránce 
časopisu se podílejí renomovaní čeští výtvarníci. Časopis 
představuje nejobllbenějšl české animované pohádky 

Studánka vydává: Shambala, a. s., čtvrtletník pro vychovatele a rodiče 
předškoláků, není určen přímo dětem, ale obsahuje materiály 
pro práci s dětmi - oblíbený v mateřských školách 

Čtyřlístek vydává: Čtyřlístek 
tradiční český komiks Jaroslava Němečka 

Nauč mě maminko vydává: De agostini Polska Sp.z.o.o. 
interaktivní časopis, podporuje rozvoj grafomotoriky, 
rozlišováni tvarů ...jde v podstatě o doplňující materiály pro 
přípravu předškoláka 

6letý vydává: De agostini Polska Sp.z.o.o. 
cvičení a hry pro nejmenší školáky - doplňující materiály pro 
předškolní výchovu 

Méďa Pusík v licenci Rolf Kauka 1967/2000 and Promedia Inc. 2001/2005 
vydává Pražská vydavatelská společnost, interaktivní 
časopis, obsahuje stálé rubriky, příběhy na pokračováni, 
soutěže, klasicky koncipovaný dětský časopis 

Svět dinosaurů vydává: Tarra držitel licenčních práv 
Příběhy, omalovánky, doplňovačky ,vše s ilustracemi 
dinosaurů 
vydavatelství Egmont 

Benjamín Kvítko licence: Warner Bros.s. r. o. 
interaktivní pestrý časopis 

Medvídek Pú a jeho 
Jsamarádi 

licence: Disney Enterprises Inc. - vydavatel deklaruje jako 
časopis pro začínající čtenáře 

Barbie licence: Mattel, Inc. 
svět panenky Barbie, formou fotoseriálů, omalovánek, příběhů 

Princezna licence : Disney Enterprises Inc. 
pro holčičky od 3 let, příběhy, obrázky, omalovánky, 
inspirované pohádkami studia W. Disneyho. 

(Í3tt^/odkazv.seznam.cz/Zpravodaistvi/Casopisv-e-zinv/Detske/) 
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Nabídka online 

Jablko poznání www.iablko.cz předmatematická výchova, chytré hrv, 
slabikář... 

Chci si hrát www.rodice.cz/chci-si-hrat/ pracovní listy pro doplnění výchow 
předškoláka 

(www.jablko.cz. www.rodice.cz/chci-si-hrat/) 
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4. Metody tvorby mediálních produktů 

Výroba mediálních produktů vyžaduje vysokou míru tvůrčích schopností. 

Zahrnuje obsahové zpracování a dramaturgii, vizuální a zvukové ztvárnění 

(podle typu produktu). 

To, co se do médií dostává jako jejich obsah, je zpracováno a 

organizováno podle principů tzv. mediální logiky. Média neodrážejí realitu, ale 

výrazně ji přetvářejí. Média totiž musí nabízet sdělení, která rezonují 

s představami, hodnotami a postoji těch, kteří je konzumují, aby si udržela jejich 

zájem (Jirák, 2005). 

Co se týče televizních mediálních produktů pro děti předškolního věku, 

probíhá ve Spojených státech amerických již od 60. let minulého století nebývalý 

projekt Sesame Street (ČT vysílá tento pořad pod názvem Sezame, otevři se!). 

Při tvorbě tohoto pořadu se producentům podařilo navázat spolupráci s jedněmi 

z nejlepších tvůrců své doby. Využili metody z televizních reklam, techniky 

animovaných filmů, angažovali celebrity, které účinkovaly v zábavných 

scénkách. Na vzniku se také spolupodílel harvardský psycholog Gerald Lester, 

který však byl zpočátku k projektu skeptický, protože zastával názor, že 

vzdělávání dítěte je individuální záležitost, která akcentuje osobnostní 

Předpoklady každého dítěte, a k tomuto účelu nemá televize vhodný potenciál. 

To korespondovalo s názory pedagogických odborníků na televizi jako médium 

s nízkou aktivní účastí. Tento názor je také v souladu se závěry výzkumů 

Willbura Schramma (viz níže), avšak autoři vkládali do projektu velké naděje. 

Chtěli využít televizi jako prostředek k překonání negramotnosti. Chtěli pomoci 

dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí vyrovnat tento deficit. Sesame 
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Street byl podle Glangwella „předmětem větší pozornosti akademických 

výzkumníků než kterýkoli jiný televizní pořad v dějinách" (Glandwell, 2006). 

Konečný produkt byl pak výsledkem promyšlené, pečlivé konstrukce. Ředitelem 

výzkumu pro Sesame Street byl v počátečních letech psycholog Ed Palmer, 

specialista na využívání televize jako výukového nástroje. Výsledky svých 

sledování předával producentům a autorům, aby mohli natočený materiál 

upravit. Každý detail byl proto podrobován sledování a výsledky byly okamžitě 

aplikovány do výroby. Psychologičtí pracovníci nedoporučovali míchání prvků ze 

světa fantazie a reality, děti však od televize odcházely, když ze scény zmizely 

jejich oblíbené loutky. Proto tvůrci vytvořili loutky, které byly schopné chodit, 

mluvit a žít mezi dospělými. Tvůrcům však nešlo jen o to, aby udrželi zájem dětí, 

jejich ambice byly mnohem vyšší. Usilovali o to, aby měl pořad co největší 

edukační efekt. Sledování pořadu zaručovalo, že děti chápou, co se na 

obrazovce děje, protože to je jeden z předpokladů dětské pozornosti, avšak 

nezajišťovalo, že má předkládaný materiál na děti kýžený dopad. Na základě 

dalších pozorování tak byly upraveny přesné vzdálenosti mezi objekty na 

obrazovce, který z objektů má zůstat nehybný, který se má pohybovat atd. 

(Glandwell, 2006) 

Popisem vývoje tohoto celosvětově známého televizního pořadu jsem 

chtěla ilustrovat, že televizní vysílání nemusí být jen mozaika náhodně 

zvolených prvků, které mají zaplnit vysílací čas, ale může být také výsledkem 

detailně promyšlené konstrukce s pevně stanoveným cílem. Vývoj takovýchto 

produktů nesporně usnadňuje přímý vliv dospělých na dítě, avšak neměly by se 

stát jedinou formou, kterou dítě zkušenosti získává, měly by být jen jednou 

z mnoha možností. I zde totiž hrozí nebezpečí, že i při největší obezřetnosti 
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mohou dospělí přenést do mediálního produktu vlastní chápání skutečnosti, 

čímž vlastně deformují celistvost systému podnětů působících na dítě 

(Chaloupka, 1982). Mediální produkt by nikdy neměl suplovat přímý kontakt 

s dospělým, protože neumožňuje interakci. Otevřenost dětí způsobuje, že se 

stávají příliš vděčnými příjemci a jsou ochotny akceptovat i takové mediální 

vjemy, které mají spornou kvalitu a nejsou kompatibilní s jejich vnímáním 

skutečnosti. 

Od doby vzniku Sesame Street vznikla řada vzdělávacích projektů pro 

děti v mnoha zemích, Českou republiku nevyjímaje. Česká televize pravidelně 

vysílá pořad pro předškolní děti Kostičky. Podle Milana Vacka, vedoucího 

dramaturga Centra publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání ČT, je účelem 

vzdělávacích pořadů pouze prvotní motivace. Vzdělávání formou televize nebo 

jiného audiovizuálního média jako jediného zdroje se ukazuje neefektivní. Vždy 

musí být doplněna dalšími podněty. Český televizní pořad Kostičky - hravá 

encyklopedie pro děti. Byl koncipován jako doplnění a obohacení předškolní 

výchovy českých dětí. Umožňuje dětem „nakouknout" do míst, kam by se jinak 

bylo obtížné dostat. Každý díl je věnován konkrétnímu tématu a pro učitelky 

v mateřských školách, ale i pro rodiče se může stát inspirací pro další aktivity. 

Česká televize přizvala ke spolupráci doc. PhDr. Evu Opravilovou, CSc., 

z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, která podle slov Milana Vacka 

významně přispěla k vysoké kvalitě pořadu. Na rozdíl od amerického projektu se 

české Kostičky nesnaží děti učit čísla, písmena ani číslice, ale „stavějí z kostiček 

světa stavbu dětského poznání". Bohužel stejně jako u ostatních médií je i pro 

Českou televizi hlavním kritériem pro výrobu pořadů jejich sledovanost. 

Přestože se pořad stal u dětí i rodičů velice populární, jeho výroba byla natolik 
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finančně náročná, že bylo od natáčení dalších dílů upuštěno. ČT nyní vyrábí 

podobný pořad Moudronos, který je však určen pro děti mladšího školního věku. 
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5. Dopad médií na dítě 

Média představují prostředí, kterému se děti přizpůsobují, a my 

vychovatelé bychom proto měli nabídku mediálních produktů korigovat (pokud 

je to možné), nebo alespoň ovlivňovat jejich vnímání tak, aby nebyly jen pasivně 

přijímány, ale kriticky tříděny. Díky tomu pak může řada produktů znamenat 

velký přínos ve výchově i vzdělávání. 

O otázce vlivu médií na děti se velice diskutuje, přesto nebo právě proto 

není možné vyslovit jednoznačné závěry. V současnosti je k dispozici řada 

studií, jejichž výsledky dokládají, že vliv některých produktů na děti není 

příznivý. I Česká televize doporučuje rodičům nebo vychovatelům konzultovat 

případné problémy související s vlivem sledování televize na děti ve 

specializovaném zařízení Dětského krizového centra. Na telefonický dotaz, zda 

se setkávají s případy jakéhokoli vlivu sledování televizních pořadů na děti, jsem 

však dostala zápornou odpověď. Pokud zde řeší případy problémového 

chování dětí, jsou příčinou jiné faktory, např.: neutěšená situace v rodině, šikana 

ve škole, nedostatečná péče, poruchy učení a řada dalších rizikových činitelů. 

Sledování vlivu nevhodných mediálních produktů na děti jako 

izolovaného jevu je možné pouze v laboratorních podmínkách. V běžném životě 

je příčinou rizikového chování dětí mnoho dalších faktorů, jejichž podíl na 

vzniklé situaci se těžko odhaduje. 

Nezřídka se však můžeme setkat s vyhraněnými negativními představami 

o účincích na jednotlivce, jejichž autoři se obávají, že se budeme stále častěji 

setkávat s pasivními příjemci plochých emocionálních zážitků, pokřivených 

norem a povrchních hodnotových žebříčků, kteří se ztotožňují s hlavními hrdiny 
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telenovel, v případě dětí animovaných akčních seriálů. Můžeme se setkat také 

s názory, že takové děti jsou pak snadno vzrušitelné, lehce ovlivnitelné, 

egocentrické a labilní. Jednají unáhleně a neustále hledají nová a nová 

vzrušení, která musí obsahovat stále větší dávku emocí, jejich individualita se 

vytrácí a je nahrazena sebepředstavou. S podobnými nebo ještě vyhraněnějšími 

názory a soudy se setkáváme dnes a denně, ale většinou jsou podpořeny jen 

subjektivními pohledy, zkušenostmi a pocity jejich autorů. 

Odborná literatura, která se opírá o výsledky výzkumů, je v tomto směru 

opatrnější. Protože i když je možné vliv účinků médií na jednotlivce pozorovat, 

případně empiricky doložit formou studií nebo výzkumů, není možné, jak již bylo 

uvedeno, tento vliv izolovat. Společenské jevy mají totiž vždy mnoho příčin. 

Všeobecně se však předpokládá, že média jisté účinky mají a že tyto účinky 

mohou být dlouhodobé, krátkodobé či okamžité, popřípadě se projeví až 

v kombinaci s jinými faktory (Jirák, 2005). V jednotlivých představách o možných 

účincích se rozlišuje i povaha reakce, kterou u publika média vyvolávají. J. Jirák 

uvádí tyto účinky: 

1. Kognitivní (poznávací) - tyto účinky mohou být záměrné i 

nezáměrné. Záměrné mohou být jak z hlediska média, které se snaží 

o předání určitých informací, tak z hlediska publika, které 

prostřednictvím médií informace vyhledává. Nezáměrné kognitivní 

procesy se odehrávají mimoděk a v podstatě neustále. 

2. Vliv na postoje - média jsou schopna nabízet, vytvářet a formovat 

informace takovým způsobem, že ovlivňují postoje a přesvědčení 

svých uživatelů. 

3. Citové účinky - média mohou vyvolat různě silné citové odezvy. 
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4. Mimovolné fyziologické reakce lidského organismu 

(zrychlený/zpomalený tep, pocení dlaní, husí kůže) 

5. Behaviorální účinky - vystavení určitému mediálnímu obsahu může 

vyvolat změnu chování spotřebitele, změny v komunikačním procesu 

či změnu postoje vůči nejbližšímu okolí. 

6. Účinky ve vztahu k hodnotám společnosti - konstruktivní/destruktivní. 

Dalším kritériem, které lze na účincích médií hodnotit, je intenzita těchto 

účinků. Ani v této kategorii nepanuje jednoznačná shoda. Podle J. Jiráka lze 

však konstatovat, že vyšší intenzita předpokládaných účinků je přisuzována 

spíše destruktivnímu působení médií. 

Složitost problému zjišťování účinků médií (v tomto případě sledování 

televize) na děti ilustruje konstatování Wilbura Schramma, profesora 

komunikace na lllinoiské universitě, který v 60. letech zkoumal vliv sledování 

televize na dětské publikum: „Pro některé děti je v některých podmínkách 

některé televizní vysílání neškodné. Pro jiné děti za stejných podmínek nebo pro 

stejné děti v jiných podmínkách může být televize i užitečná. Pro většinu dětí za 

většiny okolností není většina televizního vysílání pravděpodobně ani nijak 

zvlášť škodlivá, ani obzvlášť užitečná." (in Ftorek 2007, s.114) 

5.1 . Násilí v médiích 

Ani v této oblasti nepanuje u odborníků jednoznačná shoda. Avšak 

v současnosti již nikdo nezastává názor, že by násilí v médiích žádný účinek 

nemělo. Soustředěný zájem o tuto problematiku vedl k tomu, že v současnosti 

jde o důkladně zpracovaný typ mediovaného obsahu. Pozornost je soustředěna 

• 
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především na násilí fyzické. J. Jirák rozlišuje tyto druhy mediovaného násilí: 

implicitní (naznačené) - uživatel si ho musí domyslet a představit, explicitní 

(podrobně popsané) - zpravidla včetně následků, dále faktické (předváděné, 

např. ve zpravodajství) - inspirované skutečnými událostmi - a fiktivní -

předváděné ve fiktivních příbězích. (Jirák - Kópplová, 2003). 

Představy o účinku médií jsou zaneseny i do mediální legislativy, např. 

požadavek nezařazovat mezi šestou hodinou ranní a desátou večerní pořady, 

které by mohly ohrozit zdravý fyzický a psychický vývoj (www.rrtv.cz viz výpis ze 

zákona 468/1991 Sb), vyjadřuje přesvědčení, že vývoj ohrozit mohou (Jirák, 

2005). Je většinou nesnadné vystopovat, který ze společenských jevů 

ohrožujících zdravý psychický vývoj dětí v tom kterém případě převažuje, i když 

F. Koukolík a J. Drtilová v přepracovaném vydání Vzpoury deprivantů (2006) 

uvádějí: „Příčinnou souvislost mezi mediálním násilím a násilným chováním 

prokazuje v současnosti více než tři tisíce vědeckých studií." (Koukolník, 

Drtilová, 2006, s. 219) Dále uvádějí, že od věku dvou a půl roku již děti 

napodobují, co v televizi vidí a slyší, a že animované filmy obsahují překvapivé 

množství násilných činů - dokonce jich je v průměru více než v pořadech pro 

dospělé. Ale jen pouhých 5 procent pořadů pro děti zobrazuje dlouhodobé 

negativní následky násilného počínání, přičemž ve skutečném životě bývá 

důsledkem těžkého násilí poranění, invalidita či smrt v případě oběti a vězení či 

jiná forma trestu v případě agresora. Tyto násilné scény děti nedokážou uvést 

do souvislostí a nejsou schopny pochopit nadsázku. Jejich vnímavost ke 

skutečnému násilí se tak snižuje. Důvodem k využívání násilí, ale také 

sexuálních scén v médiích je podle F. Koukolíka enormní pozornost, kterou tyto 

výjevy přitahují. Tato přitažlivost je způsobena evoluční disponovaností jedinců, 
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jelikož sexuální pud a agrese jsou hlavní strategií přežití. Média tak vlastně 

zneužívají lidskou přirozenost. Přesto F. Koukolník podotýká, že si je vědom 

toho, že násilí v médiích není jedinou a přímočarou příčinou destruktivního 

chování dětí, nicméně připomíná, že je to jedna z příčin, které by bylo možné 

omezit. 

5. 2. Média jako sociální fakt 

Vliv médií na společnost, je třeba nazírat jak z hlediska jejich samotné 

existence, tak z hlediska jejich obsahů. Média nám totiž nabízejí sdělení, o nichž 

víme, že jsou zaznamenána velkou společenskou skupinou našich spoluobčanů 

(kolegů, spolučtenářů, spoludiváků). Každou minutu přijímáme informace, o 

nichž víme, že se je dozvídají naše děti, kolegové či sousedé. Každou minutu se 

všichni dozvídáme, co je pro jiné (potažmo nás) přijatelné, žádoucí, co bylo, je či 

bude „normální". Z tohoto pohledu jsou média silným prostředkem konsolidace a 

stabilizace společnosti. 

J. Jirák nabízí dvojí pohled na média: 

• Média jako sociální fakt sám o sobě 

• Média z hlediska jejich obsahů 

(Jirák, 2005) 

Jako sociální fakt sehrávají média v našich životech nezastupitelné místo 

a ovlivňují téměř každý okamžik. Televize je jedna z nejdůležitějších částí 

výbavy domácnosti, nemožnost připojit se na internetovou síť považuje naprostá 

většina mladých lidí za katastrofu, jízda automobilem je nepředstavitelná, pokud 

s i během ní nemůžeme pustit rádio. Jdeme si zaběhat se sluchátky walkmanu, 
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CD přehrávače nebo MP3 přehrávače. Po ránu nemůže začít den, pokud si 

nepřečteme noviny, nebo si alespoň neposlechneme zprávy v rozhlase. Denní 

rozvrh se snažíme přizpůsobit oblíbeným pořadům v televizi - časoprostorové 

uspořádání našich životů je jednoznačně pod taktovkou médií. 

Média také mění naše chápání světa, který se stále zmenšuje. Jsme 

okamžitě informováni o všech důležitých i méně důležitých událostech z těch 

nejvzdálenějších koutů světa. Chceme nebo potřebujeme být informováni o tom, 

co média přinášejí, abychom se mohli začlenit do společnosti. 

Média jsou významným komunikačním prostředkem, nejvýznamnějším 

impulzem rozhodovacích procesů, nekonečným zdrojem informací (vnímaných 

vědomě i nevědomě). Média ovlivňují organizaci prostoru, v němž žijeme, přímo 

i nepřímo čas, který prožíváme. (Jirák, 2006) 
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6. Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání 

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě tak, aby bylo 

před vstupem do základní školy jedinečnou a relativně samostatnou osobností, 

kompetentní aktivně a s osobním uspokojením zvládat nároky, které na něj 

budou v životě kladeny. Pedagogové, kteří se zabývají předškolní výchovou, by 

měli při svém působení na děti tyto záměry (rámcové cíle) sledovat. Měli by 

mít na zřeteli, že jsou tyto rámcové cíle svým způsobem univerzální, přirozené a 

všudypřítomné a plánování činností, situací a nejrůznějších okolností může 

naplňování těchto cílů (kladně i záporně) ovlivňovat. 

6.1. Rámcové cíle 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání formuluje tyto tři 

hlavní rámcové cíle: 

a) rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 

b) osvojení základů, na nichž je založena naše společnost 

c) získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná 

osobnost působící na své okolí 

K těmto cílům by měla směřovat předškolní výchova a měly by se projevit 

v podobě výstupů, formulovaných v kutikulárních dokumentech jako „klíčové 

kompetence", tedy soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro úspěšný a spokojený život člověka. 
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Osvojování těchto kompetencí je celoživotní proces, který je 

v předškolním věku na začátku. (RVP PV, 2005) 

6. 2. Cílové kompetence 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto 

kompetence: 

• kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• kompetence komunikativní 

• kompetence sociální a personální 

• kompetence činnostní a občanská 

(RVP PV, 2005) 

Základy těchto kompetencí jsou v předškolním věku elementární, to ale 

nijak nesnižuje jejich důležitost. O. Chaloupka ktomu uvádí: „Poznatky o 

podnětové aktivaci dítěte totiž ukazují, že vždy jsou důležité ony „první dojmy", o 

nichž hovořil již Komenský, elementární zážitky, vznikající mnohdy spontánně a 

nepřipraveně, zasahující jak rodící se sféru zkušeností dítěte, tak jeho sféru 

emoční, vzbuzující ohlasy sympatie či antipatie, které působí predispozičně pro 

zážitky další." (Chaloupka, 1982, s. 242). Dobré základy klíčových kompetencí 

Položené v předškolním věku jsou tedy důležitým předpokladem kvalitního 

celoživotního vzdělávání. 
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6. 3. Vzdělávací oblasti 

Získávání klíčových kompetencí probíhá v rámci těchto 

vzdělávacích oblastí: 

- dítě a jeho tělo 

- dítě a jeho psychika 

- dítě a ten druhý 

- dítě a společnost 

- dítě a svět 

(RVP PV, 2005) 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je mediální 

výchova chápána jako průřezové téma, protože v současné době již nelze 

přehlédnout, že se média stávají významným (ne-li nejvýznamnějším) 

socializačním faktorem, a pro jedince je tudíž naprosto nezbytné umět 

zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které z médií přicházejí. To však 

vyžaduje systematickou průpravu od nejútlejšího věku, a proto by se měla 

mediální výchova promítnout také do všech vzdělávacích oblastí RVP PV. 

V přípravě vzdělávacích programů mají školy značnou volnost a při 

přípravě těchto programů mohou zařazovat integrované bloky, které se vztahují 

ke konkrétním tématům. Tyto bloky by měly být tvořeny tak, aby integrovaly 

všechny vzdělávací oblasti s tím, že podle účelu může některá oblast 

převažovat nebo se jí blok může týkat jen okrajově. Bloky mohou být různě 

rozsáhlé a mohou být různě časově rozvrženy, podle konkrétní situace a 

konkrétních záměrů a cílů. Jejich obsah by měl být koncipován tak, aby byl 

předškolním dětem blízký, srozumitelný a aby jim pomáhal chápat sebe sama i 

okolní svět, aby jim pomáhal lépe porozumět okolnímu dění a orientaci v něm. 
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Činnosti, které v rámci těchto bloků učitelka dětem nabízí, by měly být jak 

praktické, tak intelektové povahy, měly by zvyšovat praktické i intelektové 

poznání dětí a měly by zvyšovat praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí. 

Tím, že se děti setkávají s jedním tématem v různých souvislostech, vytvářejí si 

reálný pohled na svět (RVP PV, 2005). 
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7. Mediální výchova 

„Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí 

elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce 

s médii. Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální 

gramotnosti." (RVP ZV, 2006, str. 101) 

Charakteristika pojmu gramotnost na začátku 21. století se dramaticky liší 

od své charakteristiky na začátku 20. století. V současné době se klasické 

chápání gramotnosti, které zahrnovalo především znalost čtení a psaní, 

rozšiřuje o další významy. Pojmem funkční gramotnost označuje B. Pupala jako 

přirozené, všestranné a účelné uplatňování gramotnosti (v původním slova 

smyslu) v rozličných situacích a činnostech. V tomto případě tedy nezáleží na 

tom, jestli je člověk gramotný, ale jak dokáže své schopnosti uplatnit 

v každodenním životě, při řešení praktických problémů, vzdělávání a 

sebevzdělávání nebo při komunikaci se svým užším i širokým sociálním okolím. 

Kritériem pro hodnocení funkční gramotnosti je schopnost adaptace, tedy 

přizpůsobení se vnějšímu světu (Kolláriková - Pupala, 2001). Současný svět je 

stále více ovlivňován virtuální realitou, která může nezasvěcenému jedinci 

připadat jako pravdivý obraz skutečnosti. Proto se stává stále více aktuální 

potřeba rozšíření pojmu gramotnost o další charakteristiku - schopnost zkoumat 

a analyzovat informace, které přicházejí prostřednictvím masových médií. 

Média se velkou měrou podílejí na utváření hodnot ve společnosti a 

umožňují přehled a porovnávání poznatků o světě, tím je mediální výchova úzce 

svázána se vzdělávacími oblastmi RVP PV člověk a společnost a člověk a svět. 

V této souvislosti se zaměřuje na vytváření kritického odstupu od mediovaných 
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sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jejich 

informační kvality. Média jako komunikační prostředek jsou také významným 

faktorem v kultivaci jazyka, jeho psané i mluvené stránky. Zde je zřejmé 

propojení se vzdělávací oblastí jazyka a jazykové komunikace. Využívání 

tištěných a digitálních dokumentů jako zdroje informací souvisí především se 

vzdělávací oblastí informační a komunikační technologie. Mediální tvorba jako 

významná oblast tvorby umělecké pak skýtá množství podnětů k propojení se 

vzdělávací oblastí umění a kultury (RVP ZV, 2006). 

Pomocí rozborů a vlastní tvorby mediálních produktů a osvojováním 

poznatků o fungování médií se děti učí využívat mediální nabídku a udržovat si 

od ní odstup, ať už se jde o tradiční lineární masová média, film a televizi, nebo 

nejnovější nabídky online, avšak nelze přistupovat ktéto sumě informací 

nahodile a intuitivně, ale poučeně, tedy gramotně. Zvládnutí tak rozsáhlého 

oboru se stává kompetencí svého druhu. 

V Rámcovém vzdělávacím programu je mediální výchova směrována 

především do vyšších ročníků základních škol, avšak již v předškolním věku 

jsou děti denními konzumenty mediálních produktů (billboardy, televize, zvukové 

nosiče, počítačové hry). Přestože děti nejsou ještě schopny porozumět 

principům jejich vzniku, je možné ovlivňovat, jakým způsobem k nim budou 

přistupovat. V tomto období je především důležitá spolupráce s rodinou. 
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7.1. Mediální výchova v MŠ 

Řada autorů zabývajících se předškolní výchovou (např.: Mertin, 

Chaloupka, Gebhartová, Matějček) věnuje zvláštní pozornost výchově ke 

čtenářství jako důležitému faktoru školní připravenosti. V současné době je ale 

nabídka mediálních produktů mnohem širší. Nezůstává jen u knih a časopisů, 

ale děti mohou sledovat televizní pořady (např.: Kostičky, Kouzelná školka, 

Zpívánky, Všude dobře, doma nejlépe, Sezname, otevři se) vzdělávací nebo 

zábavné pořady na DVD nebo VHS (např.: pohádky, seriály o zvířatech), 

poslouchat CD (např.: čtené pohádky, písničky), využívat počítač - to všechno 

samozřejmě v ideálním případě, kdy má dítě k dispozici potřebnou techniku. 

Všechna vyjmenovaná média jsou ale v současnosti stále dostupnější a ve 

většině rodin (ve všech u zkoumané MŠ, viz příloha č. 1) jsou děti s médii 

v každodenním kontaktu. Proto by se měly seznamovat s jejich využíváním i 

v MŠ. 

V tomto vývojovém stadiu nejsou schopny kompetentně rozlišovat 

vyumělkované a afektované produkty od těch kvalitních a etických, jejichž 

hlavním cílem je hodnověrně informovat nebo nabízet kvalitní umělecké zážitky, 

ale právě učitelka mateřské školy může být důležitou autoritou při utváření 

hodnotových měřítek, při výběru mediálních produktů a při vytváření správných 

mediálních návyků. Poznatky o podnětové aktivaci dítěte podle O. Chaloupky 

(1982) totiž ukazují, že v nejranějších stadiích vývoje působí elementární zážitky 

predispozičně pro zážitky další. 

Při kompetentním vedení mohou být některé mediální produkty 

užitečným vzdělávacím prostředkem, který obohatí výchovný program a rozšíří 
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kompetence, které děti v mateřské škole získávají. Kromě těchto výběrových 

mediálních produktů jsou děti obklopeny řadou dalších, které nejsou přímo 

určena jim a které děti nesledují záměrně. Tato média ale neuniknou jejich 

pozornosti. 

Učitelka mateřské školy může při sestavování programu čerpat, z nabídky 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kterou přizpůsobí 

potřebám a zájmům předškolních dětí. 

Mediální výchovu nemůžeme provádět intuitivně a nahodile, ale při 

dodržování určitých pravidel. K tomu je nutné stanovit kritéria, která usnadní 

orientaci v nepřeberné mediální nabídce. Obsah mediálních sdělení sice 

nemůžeme ve většině případů změnit, avšak můžeme děti naučit, jak tato 

sdělení přijímat. Z rozhovorů a pozorování chování dětí v MŠ je zřejmé (viz níže 

3. 1. Pedagogická diagnostika), že tráví stále více času před televizní 

obrazovkou, a to nejen u pořadů určených pro děti, ale jsou velice dobře 

seznámeny s hrdiny reality show, hlavními představiteli nekonečných seriálů i 

přírodními katastrofami v nejvzdálenějších koutech světa. Jejich svět je tak 

mozaikou reálných a fiktivních zážitků, které nedokážou zpracovat, jejich 

fantazie je tak omezena přijatými podněty, jejich hry jsou ovlivňovány televizní 

reklamou, jejich vkus určuje panenka Barbie a Spiderman. 

Využívání médií ve volném čase je nová svébytná oblast zájmové 

činnosti, jejíž ještě větší rozmach můžeme předpokládat v budoucnosti. 

Přestože nemůžeme přehlédnout řadu kladných přínosů, které nám média 

přinášejí, musíme mít na paměti, že přecenění diváckého a uživatelského 

přístupu má za následek potlačení vlastní aktivity. 

• 
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Rodiče jsou si většinou vědomi, že jejich děti tráví volný čas nevhodně, 

nedokážou jim však většinou nabídnout atraktivnější variantu, ať již z nedostatku 

invence, času, či z pohodlnosti. Spolupráce s rodinou je proto nezbytná. Rodina 

jako primární sociální skupina je pro většinu dětí prvotním a určujícím faktorem 

volnočasového života a výchovy. Realizace volného času uvnitř rodiny zásadně 

ovlivňuje připravenost na volnočasový život v dospělosti (Hofbauer, 2004). 

Učitelka však v tomto případě nemůže působit direktivně, ale spíš inspirativně. 

Měla by rodiče a děti inspirovat a nabízet nové podněty ke kvalitnějšímu trávení 

volného času a z pozice informované odbornice na předškolní výchovu 

nabídnout kvalitní produkty a činnosti, kterými by rodiče mohli nahradit ty 

dosavadní, náhodně a živelně vybrané. Cílem mediální výchovy totiž není co 

možná nejmenší mediální konzum, ale co nejlepší orientace, hodnocení nabídky 

a cílená, vědomá reflexe, (http.//fss.muni.cz/rpm/) 

7. 1. 1. Stanovení cílových kompetencí pro mediální výchovu na MŠ 

Kritéria pro hodnocení mediálních produktů by měla vycházet 

ze všeobecných pedagogických a etických principů se zohledněním 

specifického účelu mediálních produktů pro výchovu, výuku i komunikaci dětí. 

Konkrétně jde o zásady pedagogické činnosti respektované učiteli v praxi: 

přiměřenost podnětů, přiměřenost požadavků na vnímání a pochopení vzhledem 

k vývojovému stadiu, využívání smyslového vnímání, posloupnost při osvojování 

poznatků, systematičnost, důslednost, rozvoj fantazie a kreativity, rozvoj jazyka 

a komunikačních dovedností a zohlednění aktuální situace. 
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Z etického hlediska by měly mediální produkty především rozvíjet 

demokratické a občanské myšlení a sociální cítění. 

Jak již bylo uvedeno, mediální výchova by neměla směřovat k co 

nejmenšímu mediálnímu konzumu, ale díky ní by se děti měly stát mediálně 

gramotnějšími. Média jsou sice všudypřítomná a není v našich silách a ani 

naším cílem se jim vyhýbat, to ale neznamená, že jsme my, jejich konzumenti, 

jen bezbranné oběti mediální velmoci a že nemůžeme kontrolovat jejich dopad 

na naše životy a životy našich dětí. 

Pokud si tedy stanovujeme cíle výchovy našich dětí, mohou být mediální 

produkty jedním z faktorů, díky kterým můžeme těchto cílů dosáhnout. To však 

vyžaduje promyšlený výběr. Pokud tedy máme při výchově sledovat rámcové 

cíle (RVP PV, 2005), měli bychom kvalitu produktů, které dětem nabídneme, 

těmto záměrům přizpůsobit. 
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8. Kritéria hodnocení mediálních produktů 

Kritéria hodnocení mediálních produktů vhodných pro děti předškolního 

věku by se měla vztahovat k rámcovým cílům RVP PV. 

Dětem bychom měli nabízet produkty určené speciálně pro jejich 

věkovou kategorii. V tomto případě se ale mnohdy nemůžeme spolehnout na 

doporučení deklarovaná výrobci. Měli bychom se proto nejprve sami s těmito 

produkty seznámit a případné nedostatky kompenzovat vysvětlením a 

doplněním informací. V případě knih a časopisů je snadné se seznámit 

s produktem, ještě než ho nabídneme dětem, avšak u televizních programů 

nemůžeme kvalitu znát předem. Proto je vhodnější pouštět dětem audiovizuální 

mediální produkty ze záznamu, až poté, co se přesvědčíme, že odpovídají 

našim kritériím. Tento postup má ještě jednu výhodu - můžeme eliminovat 

komerční bloky. Případné negativní vlivy můžeme také zmírnit tím, že programy 

sledujeme spolu s dětmi a diskutujeme s nimi o nevhodném chování hrdinů, 

vysvětlujeme jim rozdíly mezi běžným a komerčním vysíláním atd. 

Pokud máme sledovat rámcové cíle předškolního vzdělávání, měli 

bychom se při výběru mediálních produktů zaměřit na to, zda nám v tomto 

záměru pomohou. V opačném případě bychom se těchto mediálních produktů 

měli buďto vyvarovat (což většinou není možné), nebo vhodným působením 

kompenzovat jejich nedostatky. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se zaměřuje na 

tři cíle: 

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 

2. Osvojování základních hodnot, na nichž je založena naše společnost 
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3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí 

(RVP PV, 2005) 

8.1 . Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 

Pokud mají mediální produkty napomáhat k rozvoji dětí, jejich učení a 

poznávání, měli bychom sledovat, zda tyto produkty splňují následující kritéria: 

• Pravdivost 

• Různorodost 

• Podpora rozvoje jazyka a komunikačních dovedností 

• Zábavnost 

• Přiměřenost 

8 . 1 . 1 . Pravdivost 

Předškolní děti vnímají všechny podněty z médií s velkou důvěrou a bez 

jakýchkoli pochybností o jejich pravdivosti a reálnosti. Nereálné a fantazijní 

prvky by proto měly být impulzem pro diskusi a pro srovnávání s vlastními 

zkušenostmi. Především pokud jsou prezentovány realistickou formou. Pokud 

jde například o animovanou pohádku, jsou děti schopny přijmout, že jde o 

nereálné situace, kouzla a fantazie, ale současné technologie umožňují animaci, 

která působí zcela reálně. Takové produkty jsou dětmi vnímány jako realita a 

děti se této představy jen neochotně vzdávají. Jejich mediální zkušenosti jsou 

pak zcela v rozporu se skutečností. 
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Přestože jsou informace z médií zprostředkované, mohou vhodně 

doplňovat získávání zkušeností z reálného světa. V tom případě musíme klást 

důraz na pravdivost těchto informací tak, aby nebyly v rozporu se zkušenostmi, 

které děti získávají v rodině a v mateřské škole. K tomuto účelu můžeme použít 

produkty, které zprostředkovávají informace o tom, jak žijí jiní lidé z různých 

částí světa a jiných kultur a jak řeší problémy. 

8. 1 .2 . Různorodost 

Abychom zajistili objektivitu a omezili na co nejmenší možnou míru 

zkreslení, které mediální výstupy zákonitě přinášejí, musíme zajistit co možná 

největší pestrost a různorodost mediálních podnětů. Některé produkty tak 

mohou být samostatně nevyhovující, ale v kontextu se mohou vhodně 

doplňovat. Tím mám na mysli nejen různé úhly pohledu na určitou problematiku, 

ale také různé druhy použitých médií (např.: tisk, rozhlas, televize, literatura) a 

jejich specifické prostředky. 

8.1 . 3. Rozvoj jazyka a komunikačních dovedností 

Média jako důležitý sociální faktor jsou nositelem jazyka. Každé z nich má 

svůj specifický jazyk, a proto by nabídka měla být co nepestřejší. Jazyk, který by 

vyhovoval kritériím vhodnosti, by měl rozvoji dětské řeči napomáhat a kultivovat 

jej, nikoli ho omezovat. Měl by rozšiřovat slovní zásobu. Texty předkládané 

dětem předškolního věku by měly být zjednodušeny tak, aby jim děti rozuměly, 
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protože jedině tak se dokážou soustředit. Přesto se mohou děti seznamovat i se 

složitějšími texty. Ty by ale měly být doprovázeny například obrázky, abychom 

dětem usnadnili jejich pochopení. 

8. 1.4. Zábavnost 

Mediální produkty by měly dětem umožňovat smát se. Měly by být 

zábavné. V tomto věku jsou děti schopné porozumět nejen situačnímu humoru 

filmových grotesek, ale i různým slovním hříčkám. Nejsou však většinou 

schopny rozpoznat ironii. 

8 . 1 . 5. Přiměřenost 

Zkušenosti, které chceme dětem prostřednictvím médií předat, musí být 

zpracovány takovou formou, aby je děti mohly přijmout. Jsou schopny 

porozumět mnoha tématům, ale vždy jen v rámci možností jejich vývojových 

omezení. Velké množství vizuálních a sluchových podnětů nejsou mladší děti 

(tří- až čtyřleté) schopny vnímat najednou. Kolem čtvrtého roku se pozornost 

dětí začíná odklánět od nahodilých situací k aktivnímu vyhledávání smyslu 

pozorovaných událostí, avšak rychlé střihy, nečekané pohyby a zvuky jejich 

pozornost odvádějí (Koukolník - Drtilová, 2006). Roztříštěné vjemy pak děti 

nedokážou zařadit do kontextu, nejsou schopny odvodit příčiny a následky. 

Dávají přednost vizuálním obsahům a nedokážou se soustředit na děj. Dospělí 

nebo starší děti dokážou dovozovat, pokud jsou situace jen naznačené, ale 

předškolní děti potřebují k pochopení děje posloupnost situací. Témata by měla 
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být dětem blízká. Děti by měly mít možnost srovnání se situacemi, které samy 

zažívají. Nabízené podněty by měly korespondovat s realitou, kterou děti žijí 

(např.: rodinné prostředí, dětský kolektiv). 

8. 2. Osvojování základních hodnot, na nichž je založena naše 

společnost 

Pokud mají mediální produkty napomáhat k osvojování základních 

hodnot, na nichž je založena tato společnost, měli bychom sledovat, zda tyto 

produkty splňují následující kritéria: 

• Neobsahují prvky násilí 

• Vštěpují základní etické princypy 

8. 2. 1. Absence násilí 

Žádný s dětských produktů by neměl obsahovat prvky násilí. Před tím, 

než přijde dítě do styku s jakýmkoli produktem (jako např.: televizní pořad, 

počítačová hra, pohádka nebo příběh na VHS/DVD), bychom měli vědět, co 

obsahuje. Měli bychom se přesvědčit, že: 

• si účastníci příběhů vzájemně neubližují 

• pokud se násilí objevuje, je realisticky potrestáno 

• není násilí předváděno jako legrace 
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Násilí a násilné řešení konfliktů se vyskytuje v mnoha moderních 

animovaných filmech, ale i v klasických pohádkách. Je zcela nemožné, 

abychom násilí zcela eliminovali, vždyť napětí, strach z nebezpečí, intriky a 

jakékoli vypjaté situace jsou kořením každého dobrého příběhu a v porovnání 

s realitou nejsou vždy úplně v rozporu se zkušenostmi některých dětí. Ale my 

jako vychovatelé bychom měli volit takové produkty, které dětem nabídnou 

poučení o nevhodnosti takového počínání a o možných následcích násilných 

v • O cínu. 

8. 2. 2. Etické principy 

Produkty pro děti by měly dětem nenásilnou formou vštěpovat základní 

etické principy života v demokratické společnosti. Hrdinové by se k sobě měli 

chovat ohleduplně, pomáhat si, neubližovat si, nehádat se. 

8. 3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat 

se jako samostatná osobnost působící na své okolí 

Pokud mají mediální produkty napomáhat k získávání osobní 

samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na 

své okolí, měli bychom sledovat, zda tyto produkty splňují následující kritéria: 

• Interaktivita 

• Podpora při rozvoji fantazie a představivosti 
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8. 3. 1. Interaktivita 

Všechny produkty, které dětem v tomto věku nabízíme, by měly být 

pokud možno interaktivní. Měly by umožnit dítěti vlastní aktivitu. Neměly by jim 

předkládat hotové poznatky, ale vybízet je k vlastnímu zkoumání jevů, 

k realizaci vlastních nápadů, měly by povzbuzovat zvědavost a touhu po 

vlastních zážitcích. 

8. 3. 2. Rozvoj fantazie a představivosti 

Z tohoto hlediska jsou pro předškolní děti vhodné produkty tištěných 

médií. Obrázkové knihy a časopisy umožňují rozvoj fantazijních představ a 

rozvoj slovní zásoby. K obrázkům mohou děti vymýšlet vlastní příběhy. 

Předčítání pohádek a příběhů, ať již přímo rodiči a učitelkou, nebo pouštěná ze 

zvukových nosičů, rozvíjejí obrazové představy a děti si trénují schopnost 

soustředění. 

Produkty dětem určené by je měly inspirovat. Neměly by jim jen nabízet 

hotové fantazijní představy tvůrců, ale měly by je vybízet k vlastním aktivitám. 

Z tohoto hlediska jsou vhodné především programy s průvodcem, který děti 

motivuje, nebo příběhy dětí a zvířecích mláďat, které řeší podobné problémy 

jako ony. 
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II. PRAKTICKA CAST - PROJEKT 

V následující části předkládám projekt mediální výchovy v mateřské 

škole, zaměřený na rozvoj kritického myšlení, seznamování s různými druhy 

médií a ověřování poznatků získaných z médií v reálných situacích. 

Děti většinou přicházejí do styku s mediálními produkty, které výše 

stanovená kritéria nesplňují, nebo je splňují jen částečně. Tyto produkty 

zkreslují jejich chápání reality, nabízejí hotové poznatky zpracované dospělými, 

obsahují prvky násilí. Není sice v našich silách děti před takovými produkty 

uchránit, ale můžeme jim pomoci získané poznatky lépe zpracovat, tak 

abychom jim pomohli dosahovat cílových kompetencí stanovených v RVP PV. 

1. Záměr (všeobecné cíle) 

Záměrem tohoto projektu je ověření metod, díky kterým můžeme 

kompenzovat nedostatky mediálních produktů, které nevyhovují stanoveným 

kritériím. Projekt je zaměřen především na posílení mediálního uvědomění dětí 

a rozvoj kritického myšlení. Zařazením prvků mediální výchovy a produktů 

vybraných na základě stanovených kritérií do programu v mateřské škole by 

děti měly získávat také řadu kompetencí, stanovených RVP PV. 
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2. Struktura obsahových celků 

Projekt je koncipován jako průřezové téma všech vzdělávacích oblastí 

RVP PV: 

- Oblast biologická - dítě a jeho tělo 

Stimulace a podpora růstu a nervosvalového vývoje dítěte. Podpora 

fyzické pohody, zlepšování tělesné a pohybové zdatnosti i pohybové a 

zdravotní kultury, rozvoj pohybové a manipulační dovednosti dětí, učení 

sebeobslužných dovedností a vedení ke zdravým životním postojům. 

- Oblast psychologická - dítě a jeho psychika 

Rozvoj duševní pohody dítěte, psychické zdatnosti, jeho intelektu, řeči a 

jeho jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, jeho tvořivosti a 

sebevyjádření. 

- Oblast interpersonální - dítě a ten druhý 

Utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilování, kultivace 

a obohacování jejich vzájemné komunikace a zajišťování pohody těchto 

vztahů. 

- Oblast sociálně kulturní - dítě a společnost 

Uvedení dítěte do společenství ostatních lidí, do života v lidské 

společnosti i do světa kultury a umění, pomoc dítěti osvojit si potřebné 

dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, morální a estetické 

hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 

- Oblast enviromentální - dítě a svět 

Položení základů enviromentálního povědomí o okolním světě a jeho 

dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče 
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problémy celosvětového dosahu, vytvoření základů pro otevřený a odpovědný 

postoj k životnímu prostředí (RVP PV, 2005). 

Konkrétní činnosti se pak vztahují k jednotlivým definovaným kritériím pro 

hodnocení vhodnosti mediálních produktů : 

• pravdivost 

• různorodost 

• rozvoj jazyka 

• interaktivita 

• přiměřenost 

• absence násilí 

• etické principy 

• rozvoj fantazie 

V rámci těchto celků by si děti měly osvojovat dovednosti, díky 

kterým se sníží případný negativní vliv, který mohou média nesplňující 

uvedená kritéria na děti mít. 
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3. Analýza situace 

Před zahájením projektu jsem se nejprve zaměřila na zjišťování 

mediálních zkušeností dětí ve třídě. Pracovala jsem ve třídě věkově smíšené 

(4-6 let). Diagnostiku jsem prováděla formou rozhovoru s dětmi. Při prohlížení 

dětských časopisů jsem se dětí ptala, jaké časopisy mají doma, jaké mají 

nejraději a proč. Děti odpovídaly: 

„Já mám ráda Pusíka, protože tam jsou omalovánky." - „Já chci vždycky 

princeznu Popelku, ale máma mi ji nekoupí, protože nemáme peníze." - „Já 

mám taky ráda Popelku, já ji mám na dývídýčku." - „Mně se nejvíc líbí 

Spiderman, protože já jsem Spiderman." - „Taky jsou tam auta, ty 

nejrychlejší." - „Já mám rád ňáký všechny, tam jsou obrázky." - „Já mám 

doma Moje první knížka." 

„To je ale knížka, to není časopis." 

„No, to je, tam je akorát hledání, nějaký prostě úkoly." 

„Takže si v té knížce vybarvuješ obrázky?" 

„ Ne, to mi máma nedovolí, protože je to knížka." 

„V těch časopisech je také spousta příběhů a pohádek, které si můžeme 

přečíst." 

„To né, my jsme jenom děti, co chodí do školky, my jsme moc malý, my 

neumíme číst." 

„Ale může vám ty příběhy přečíst maminka nebo tatínek." 

„Mně čte brácha, mně máma nečte, ale mám cédéčka a tam je Hurvínek." -

„Já nemám cédéčka, my máme málo peněz." 

„A komu z vás čte maminka nebo tatínek z knížek třeba před spaním?" 
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Kladně odpověděly jen dvě děti z dvanácti diskutujících. 

„A posloucháte před spaním pohádky na magnetofonu?" 

„Já mám cédéčka a tomu se říká magneťák." - „Já nemůžu, mně to máma 

nedovolí." 

„A co rádio, děti, víte, co je to rádio?" 

„ Tam je hudba." 

„A posloucháte doma rádio." 

„Poslouchám, mám tam cédéčka a ty poslouchám, taky v autě." - „Já mám 

Hurvínka do auta, on dělá pořád legrace." 

„Takže rádio neposloucháte, posloucháte různá cédéčka nebo kazety 

s pohádkami?" 

„ Ale ty jsou v rádiu, tam mám taky písničky." 

„Teď by mě děti zajímalo, jestli se rády díváte na televizi?" 

Televize byla pro děti přitažlivé téma a předháněly se ve vyjmenovávání 

pohádek a filmů, na které se rády dívají. Spektrum pořadů bylo velice široké 

např.: Večerníček, Krtek, Hřiště, různé hrané a animované pohádky. Jeden 

z chlapců odpověděl: „Moje pohádky se menujou jenom dývídýčka, ale 

zadrhává se." 

„Takže se rády díváte na televizi. Poznáte, když v televizi vysílají 

reklamu?" 

Děti se tvářily bezradně. 

„Víte, co je to reklama?" 

„ Že třeba naváděj." 

„Jak to myslíš?" 
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„No, to jsem jenom tak slyšela." - „Já znám reklamu, mně se líbí, tam, jak jsou 

ty pejsci, a pak ještě jeden pejsek a štěňata a ten pán tam skáče a na psí uši, 

na psí uši." - „Já znám jenom Primu. To jsou ukázky z filmů v televizi." - „Já 

mám nejradši activii, protože když sním activii a nakreslím ho, tak dostanu 

dárek." - „Nebo takový mašličky, panzani nikdy nelepí." - „Já znám taky jednu 

polívkovou." 

„Jakou?" 

„Já nevím, třeba rajskou." 

„ A co třeba nějakou reklamu na hračky, už jste nějakou viděli?" 

Děti si nedokázaly vzpomenout na žádnou. 

„Tak mi ještě řekněte, jestli si doma hrajete na počítači." 

Všechny děti souhlasně přikyvovaly. 

„My máme doma novou myš, černou." 

„A na co se používá myš?" 

„To se jezdí, takhle, a pak s ní maluju." 

„Takže si na počítači malujete?" 

Já si taky maluju, ale ještě mám takovou hru." 

„Jakou?" 

„ To je takový cédéčko." 

Chování dětí 

Náměty herních aktivit dětí často vycházejí z animovaných seriálů. 

Především chlapci napodobují různé hrdiny akčních seriálů, jako např. 

Spiderman a Hvězdné války. Výběr hraček je zřetelně ovlivněn reklamou. 

Holčičky nemluví o obyčejných panenkách, ale vždy znají komerční název, 

jako např. Baby Annabel, Barbie nebo Bratz. Chlapci zase preferují různé 
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stavebnice typu Binocle, panáčky Supermany a Spidermany. Jde především o 

hračky masivně inzerované v médiích. 

Při posuzování výchozí situace jsem vycházela také z dotazníků, které 

vyplňovali rodiče. 

68 



3 .1 . Dotazník pro rodiče (viz příloha č. 2) - rozbor: 

Rodičům jsem rozdala padesát dotazníků.Vyhodnocení jsem 

prováděla ze třiceti osmi vyplněných. 

3 . 1 . 1 . Televizní návyky 

Děti se dívají na televizi ve všední den v průmětu 65 a o víkendu 100 

minut denně. Z odpovědí dále vyplývá, že děti, které mají televizní přijímač 

ve svém pokoji, se ve všední den dívají přibližně dvakrát a o víkendu o jednu 

třetinu více než ostatní děti. V průměru 90 minut ve všední den a 120 minut o 

víkendu sledují televizní pořady děti, které televizi mají ve svém pokoji, a 

v průměru 40 minut ve všední den a 80 minut o víkendu se na televizi dívají ty 

děti, které přijímač ve svém pokoji nemají. Dále je zřejmá souvislost mezi 

možností příjmu kabelové televize a delším pobytem dětí před televizní 

obrazovkou (o 15 min více než průměr). Děti, které nemají televizi ve svém 

pokoji, se na programy soustředí častěji a neprovádějí při jejím sledování 

jinou aktivitu (pouze ve třech případech rodiče zaškrtli jídlo). Nejvíce se děti 

soustředí na krátké programy (10-15 minut) nebo u pořadu Kouzelná školka, 

který je koncipován jako pásmo pohádek a příběhů s průvodcem. Všechny 

tyto pořady jsou určeny předškolním dětem. Dvacet pět procent dětí má 

dovoleno se o víkendu dívat na televizi po 20. hodině - tento údaj rodiče 

většinou upřesňují (např.: na vhodný pořad, občas, výjimečně). Všichni rodiče 

bez výjimky uvedli, že jsou informováni o programech pro své děti. Čtyřicet 
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procent rodičů využívá služeb půjčovny, a pokud si půjčují VHS nebo DVD 

pro sebe, půjčují je také pro své děti. 

3 .1 . 2. Poslech rozhlasu 

Rozhlas doma pravidelně poslouchá 48 % rodin, přičemž zastoupení 

komerčních a veřejnoprávných stanic je rovnoměrné. Jde však v převážné 

většině o vysílání pro dospělé. Pouze v jednom dotazníku rodiče uvedli, že 

poslouchají nedělní pohádku na ČR 2. Čtyřicet procent rodin si rádio pouští 

při jízdě automobilem, avšak pokud jedou s dětmi, v 70 % případů raději 

pouštějí dětem pohádky nebo písničky pro ně určené. Devadesát procent 

respondentů uvedlo, že pouští dětem pohádky na CD nebo MC. 

3.1. 3. Počítače 

Pouze jeden z rodičů uvedl, že doma nemají počítač (avšak na otázku, 

zda dítě počítač používá, odpověděl, že ano). Devadesát procent dětí 

počítač doma využívá a stráví hraním her ve všední den v průměru 25 a o 

víkendu 35 minut, přičemž 25 % z nich hraje hry online. 

3.1. 4. Čtenářské návyky 
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Třicet osm procent rodin pravidelně kupuje denní tisk, 10 % bulvární 

deníky. Časopisy nakupuje 50 % rodin, přičemž spektrum titulů je široké od 

nenáročných programových magazínů po Respekt, Computer a National 

Geographic. Časopisy pro děti jsou ve všech rodinách oblíbeným artiklem, ale 

většinou je rodiče kupují dětem nepravidelně. Veškerý tisk rodiče ukládají na 

místech dětem přístupných (80 %) a děti do nich mohou kdykoli nahlédnout. 

V průměru kupují v rodinách našich dětí 15 knih ročně, ve dvou 

případech až 90, což celkový průměr zkresluje, protože většina rodin 

nekupuje více než pět, z toho dětské knihy tvoří více než polovinu. Ve 20 % 

případů jsou dětské knihy jediné, které rodiče kupují. Většinou je ale 

pravidlem, že pokud rodiče kupují více knih pro sebe, kupují je také dětem. 

Potěšující je zjištění, že téměř polovina rodičů využívá služeb pobočky 

Městské knihovny, která se nachází v sousedství mateřské školy. V průměru 

5,5 hodiny týdně věnují rodiče dětem a prohlížejí si knihy s nimi nebo jim 

z nich předčítají. Osmdesát procent rodičů předčítá dětem pohádku před 

spaním. 

3.1 . 5. Reklama 

Všichni rodiče se shodli na tom, že reklama ovlivňuje preference jejich 

dětí při výběru potravin a hraček (pouze jeden rodič uvedl, že reklamu dítě 

zná, ale že si myslí, že při výběru jídla je neovlivňuje). 
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3. 1. 6. Zhodnocení 

Rodiče svým dětem nabízejí většinou pořady, které jsou určeny pro 

jejich věkovou kategorii, a mají kontrolu nad tím, na co se děti dívají. Větší 

pozornost televizním návykům by měli věnovat rodiče, jejichž děti mají televizi 

ve svém pokoji, a ti, kteří dovolí dětem sledovat pořady na kabelové televizi. 

Z hlediska lepší kontroly kvality pořadů je proto lepší využití VHS a DVD, což 

využívá 40 % rodičů. 

V případě zvukových médií je situace opačná. Rodiče většinou pouštějí 

dětem programy ze záznamu, což je především z toho důvodu, že výrobou 

pořadů pro děti se zabývá pouze ČR 2, zatímco nabídka zvukových nosičů je 

velice široká. Nahrávky čtených pohádek také nahrazují předčítání pohádek 

rodiči. 

Zodpovědí je zřejmé, že materiální podmínky v jednotlivých rodinách a 

mediální návyky rodičů ovlivňují návyky jejich dětí. 

3. 2. Pedagogická diagnostika 

K mediálním produktům děti přistupují většinou nekriticky a s velkou 

důvěrou. Většina z nich se denně setkává se všemi druhy masmédií. Vliv 

sdělovacích prostředků na jejich chování je zřejmý také z námětů herních 

činností, z výběru hraček i obliby některých jídel. Tyto děti se narodily do 

prostředí, kde jsou média samozřejmou součástí života a jejich přítomnost si 

v podstatě neuvědomují. Názvy různých mediálních technických prostředků 
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zaměňují. Pří porovnávání rozhovorů s dětmi a odpovědí rodičů jsem 

zaznamenala rozpor především v oblasti čtenářských návyků. 

73 



4. Plán 

Plán jednotlivých aktivit jsem připravovala průběžně. Vždy jsem 

vycházela z konkrétní situace s cílem integrovat je do vzdělávacího 

programu, tak aby vhodně doplňovaly obsah jednotlivých vzdělávacích 

oblastí. Díky tomu se děti setkávaly s médii a jejich produkty v různých 

souvislostech. 

4 .1 . Plánované činnosti 

Realizace integrovaného bloku mediální výchovy byla začleněna do 

široké škály různých aktivit, v rámci standardních činností prováděných s dětmi 

v mateřské škole. Byly to např.: 

• výtvarné činnosti 

• pohybové činnosti 

• praktické činnosti 

• rozhovory 

• kooperativní činnosti 

• spolupráce s rodinou 

• smyslové poznávání 

• využití literatury (knihy, časopisy) 

• využití elektromagnetických médií (televize, CD, DVD, počítač) 

• jazyková výchova 
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5. Realizace 

Jednotlivé aktivity se vztahovaly ke kritériím hodnocení zaměřeným na 

definovaná kritéria hodnocení mediálních produktů: 

• pravdivost 

• různorodost 

• rozvoj jazyka 

• interaktivitu 

• přiměřenost 

• absenci násilí 

• etické principy 

• rozvoj fantazie 

5 .1 . Pravdivost 

5. 1. 1. Jak mohou obaly ovlivňovat preference 

Výzkumy Americké asociace psychologů z roku 2000 (dále APA) 

prokázaly, že děti do 8 let nejsou schopny objektivně vyhodnotit sdělení, které 

reklama nabízí. Jsou náchylné akceptovat reklamní sdělení jako danou pravdu 

bez kritické reflexe. Vzhledem k tomu, že jsou na ně směřovány především 

potravinářské produkty, vznikají u dětí nezdravé stravovací návyky, které 

vedou k obezitě. Členové týmu, kteří prováděli výzkum, zjistili, že kognitivní 

funkce dětí v předškolním věku nejsou dostatečně zralé na to, aby dokázaly 

rozlišovat skryté významy. Proto se děti odvolávají na reklamu jako na přesná 
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5 . 1 . 1. 1. Experiment - jogurtová svačina 

I. Konkrétní cíle 

Zařazením následujících aktivit byly sledovány především tyto dílčí cíle: 

• Rozvoj a užívání všech smyslů 

• Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 

mluvního projevu, vyjadřování) 

• Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a 

kultivovaného projevu 

• Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví a poznatků o podpoře zdraví 

• Rozvoj kritického myšlení 

II. Průběh 

Děti dostaly ke svačině na výběr jogurty v originálním obalu s dětskými 

obrázky a s obrázky ovoce a stejný jogurt v mističce. Ze zkušenosti jsem 

věděla, že děti mnohem raději sáhnou po výrobku, který znají z reklamy nebo 

jehož obal je barevný a lákavý. Proto mě nepřekvapilo, že si pouze jedna 

dívka vybrala jogurt v mističce, s vysvětlením, že neví, co je uvnitř kelímku, a 

proto raději volí již vyklopený jogurt v misce. Většina dětí si zvolila jogurt 

s dětským obrázkem a v některých případech pak byly zklamané chutí. Když 

jsem jim dovolila vzít si jiný, nepoučily se a opět volily podle obrázku (tedy 

vyměnily si např. opičku za Iva) 

Následný rozhovor: 
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„Proč sis vybral tento jogurt?" 

Většinou děti vysvětlovaly svou volbu atraktivností obalu: 

„Protože mám ráda slona, líbí se mi opička..." 

Nebo oblibou příchuti, kterou obal sliboval. 

„Když ti řeknu, že jsou oba jogurty stejné, vybereš si zase ten v kelímku? 

Vždyť z mističky se ti bude lépe nabírat." 

Děti většinou na volbě trvaly s tím, že na mističce není obrázek. 

„Když příště dostaneš k svačině jogurt v misce, sníš ho, když teď víš, že 

je to ten z kelímku?" 

„Ale lepší je ten se Ivem, protože se mi líbí a chutná mi." - „Mně máma kupuje 

zase s princem, protože tam jsou vitamíny." 

„Takže je pro tebe obal důležitý? Až jogurt sníš, stejně ho vyhodíme." 

„Protože mi víc chutná." 

„Když jsi to nikdy neochutnal, chceš to zkusit? Chceš to, protože ti to 

chutná, nebo protože se ti líbí ta zvířátka?" 

„Protože se mi líbí kelímek s obrázkem." 

III. Zhodnocení 

Děti tak měly možnost si uvědomit, že si vybíraly podle obalu, nikoli podle 

obsahu. Měly možnost se zamyslet, jestli o jejich výběru rozhodly ještě jiné 

faktory. Většinou se rozhodovaly na základě obalu. Chuť jogurtů byla 

v podstatě srovnatelná, ale ony byly přesvědčeny, že ty s vybraným obrázkem 

jsou lepší. 

Konkrétní sledované cíle se podařilo splnit. Děti k posouzení využívaly jak 

vizuální, tak chuťové podněty. K hodnocení a vysvětlení svého výběru byly 
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nuceny formulovat své postoje a myšlenky. Během rozhovoru si také mohly 

uvědomit, že při výběru potravin je nutné zohledňovat také jiná kritéria (např.: 

prospěšnost pro zdraví). 

5. 1. 2. Rozpor mezi mediovanými sděleními a realitou 

5 . 1 . 2. 1. Hra na Supermany 

Všechny děti znají kreslené seriály, jejichž hrdinové nerespektujípřírodní 

zákony a možnosti lidského těla. Děti si na vlastní kůži mohou vyzkoušet 

některé kousky, které tito hrdinové provádějí. Díky tomu si mohou uvědomit, že 

se realita liší od fantazijního světa animovaných seriálů. 

I. Konkrétní cíle 

Zařazením následujících aktivit byly sledovány především tyto dílčí cíle: 

• Uvědomění si vlastního těla 

• Rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé motoriky 

• Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

• Osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví (bezpečí) 

• Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

• Rozvoj úcty k životu a zdraví 

• Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí 

• Uvědomění si rozporu mezi realitou a fantazijními prvky v médiích 
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II. Průběh 

Hovořila jsem s dětmi na téma animovaných seriálů. Ujistila jsem se, že 

všechny tyto hrdiny znají a vědí, jaké akrobatické kousky dokážou. Navrhla 

jsem jim, že si to také mohou samy zkusit. 

Chůze po zdi - Spiderman: 

Úvodní rozhovor: 

Pro děti bylo téma velice atraktivní. Nejen chlapci, ale i dívky tyto hrdiny 

obdivují. Všichni byli přesvědčeni, že to, co hrdinové dokážou, nebude 

problém ani pro ně. 

„Co všechno takový Spiderman dělá?" 

„Leze po baráku a zachraňuje lidi." 

„Myslíte, že byste to dokázaly jako on?" 

Sborově: „ Jóóóóó." 

Tak si to půjdeme zkusit! 

Děti nejprve vylezou na žebřiny klasickým způsobem. 

„Ale Spiderman dokáže lézt po zdech a žádné žebřiny k tomu 

nepotřebuje." To děti ale neodradilo a chtěly si to zkusit také. Snažily se 

vyšplhat po hladké zdi a byly překvapené, že to není možné. Každý si to chtěl 

zkusit na vlastní kůži a věřil, že bude úspěšnější než jeho předchůdce. 

Zkoušely to s rozběhem, s výskokem, ale bez úspěchu. 

Následný rozhovor: 

„Proč si myslíte, že se vám to nepodařilo?" 

„Protože on zachraňuje jenom lidi a má masku." — „Protože on má pavučiny na 

rukách." 
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„Možná to bude tím, že to není skutečný člověk, ale pohádková 

postava?" 

„To ne, já jsem ho viděla na dývídýčku a je doopravdy, já jsem to viděla." 

„Takže byste ho mohly potkat třeba na ulici?" 

„Ano, ale ještě jsem ho neviděl. Ale zdálo se mi o něm, takže je opravdový."-

„Mně se taky o něm zdálo, že jsem byla beruška a on mě zachraňoval." -

„Mně se zdálo o hvězdných válkách. To bysme taky mohly hrát." 

III. Zhodnocení 

Děti rozpor mezi realitou a fantazií evidentně „netrápí". To, že některé 

viděly tyto hrdiny v hraném filmu, jen utvrzuje jejich přesvědčení, že jde o 

skutečné postavy. Přesto jsem přesvědčená, že alespoň ty starší budou o 

problému přemýšlet a alespoň trošku to zpochybní jejich zažitou představu. 

Určitě je potřeba podobné aktivity zařazovat. Pod dohledem učitelky si děti 

přece jen mohou nějaké „kousky" vyzkoušet, aniž si ublíží. Pokud to ale budou 

zkoušet samy, mohlo by dojít k vážným úrazům, na což byly důrazně 

upozorněny. 

5 . 1. 2. 2. Gravitace - Superman: 

I. Konkrétní cíle 

Zařazením následujících aktivit byly sledovány především tyto dílčí cíle: 

• Uvědomění si vlastního těla 

• Rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé motoriky 

• Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 
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• Osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví (bezpečí) 

• Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

• Rozvoj úcty k životu a zdraví 

• Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí 

• Uvědomění si rozporu mezi realitou a fantazijními prvky v médiích 

II. Průběh 

Děti si vylezly na lavičku a skákaly s dopomocí na žíněnku. Postupně 

zkoušely skákat z vyšších objektů. Děti si tak mohly uvědomit, že skokem 

z výšky vždy spadnou na zem a čím je výška větší, tím je dopad tvrdší. I když 

se snažily vyskočit, nikdy se jim nepodařilo vzlétnout, ale vždy dopadly na 

zem. 

Následný rozhovor: 

„Proč si myslíte, že se nám nikdy nepodaří vzlétnout jako třeba 

Supermanovi?" 

„Protože nemáme ten plášť." - „Já jsem ho viděl v televizi, to je oblek a ten se 

nafoukne." 

„Ale to je jen maska, myslíš, že kdybys měl takový kostým, tak bys mohl 

létat?" 

„To ne, protože my jsme děti, my nejsme Supermani." 

„Ano, Superman je jen pohádkový hrdina. Co by se vám mohlo stát, 

kdybyste se snažily skákat z ještě větší výšky?" 

„To by nešlo, já se bojím." - „Mohly bysme si zlomit nohu." - „Nebo ruku." -

Nebo bysme musely jet do nemocnice, protože bysme mohli umřít."-„Já jsem 

si rozbil nohu, když jsem byl dítě." 
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„Ano, mohly bychom si ublížit. Nikdy bychom neměli sami zkoušet 

takové nebezpečné kousky, protože jsme děti, a ne pohádkoví hrdinové." 

III. Zhodnocení 

Pro děti byla tato aktivita především zábavou. Některé (především ty 

mladší) se bály skákat z větší výšky. Ale byly mezi nimi samozřejmě takové, 

které neváhaly a opravdu se snažily létat. Zkoušely větší odraz, nechtěly se 

přidržovat, vymýšlely taktiky, jak přitažlivost překonat. 

Protože však předcházelo neúspěšné „lezení po zdi", ty starší už byly při 

diskusi poučenější. Je však otázkou, zda odpovídaly správně, protože to paní 

učitelka chtěla slyšet, nebo o tom byly opravdu přesvědčené. Rozhodně si na 

vlastní kůži vyzkoušely, že dopad z výšky je tvrdý a že děti jen tak létat 

nemohou. 

5. 2. Různorodost 

5. 2. 1. „Medvědí den" 

K rozvíjení poznatků dětí může učitelka využívat různé mediální produkty, 

které se vztahují ke konkrétním tématům. Následující aktivity využívají různých 

druhů médií a různých vyjadřovacích prostředků, jejichž společným 

jmenovatelem jsou medvědi. Děti se tak mohou seznamovat s realistickým 

vyobrazením medvědů z televizního večerníčku, s kreslenými obrázky, mohou 

si hledat informace na internetu, mohou zhlédnout animovaný příběh, 

poslechnout si pohádku o medvědech, kterou jim učitelka přečte nebo pustí na 
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CD. Tyto aktivity pak mohou sloužit jako motivace k naučení se básničky nebo 

písničky na dané téma. Nakonec si děti společně vytvoří názorné plakáty, na 

kterých zhodnotí informace, které se dozvěděly. 

I. Konkrétní cíle 

Děti si osvojí poznatky o medvědech prostřednictvím různých mediálních 

produktů. Hlavním cílem této činnosti není kvantita poznatků, které by si děti 

měly osvojit, ale probuzení zájmu o hledání informací z různých zdrojů, jejich 

porovnávání a využívání. 

Zařazením následujících aktivit byly sledovány především tyto dílčí cíle: 

• Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, 

naslouchání, porozumění) 

• Osvojení některých poznatků, které předcházejí čtení a psaní 

• Rozvoj paměti a pozornosti 

• Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování) 

• Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení 

• Osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich 

funkci 

• Vytváření základů pro práci s informacemi 

• Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí 

• Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

• Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou přírodou 

• Rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé i jemné motoriky 
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II. Průběh 

Motivace: 

Adolf Dudek: Povídej pohádku - O třech medvědech 

Nejprve děti zhlédly pohádku, kterou učitelka vyprávěla a předváděla na 

magnetické tabuli. Dále zhlédly příběh z večerníčkového seriálu Méďové o 

třech medvídcích, Vojtovi, Matějovi a Kubovi. 

Po zhlédnutí příběhu se děti rozdělily do skupinek. Jedna 

skupinka pracovala s grafickými listy, kdy přiřazovala různě velké obrázky 

medvědů k různě velkým postýlkám - návaznost na pohádku. Druhá skupinka 

s učitelkou vyhledávala na internetu obrázky medvědů. Učitelka dětem 

ukazovala, jak se zadávají hesla při vyhledávání informací na internetu. Děti si 

samy volily, jaké medvědy má učitelka zadat do vyhledávače (např.: hnědý 

medvěd, lední medvěd, medvídek Pú) a učitelka jim ukazovala obrázky a četla 

informace, které byly k dispozici. Děti si potom zopakovaly, co se o 

medvědech dozvěděly, kde žijí, čím se živí, jakou mají barvu. 

Pro rozptýlení si pak zahrály pohybovou hru na spícího medvěda, 

(viz příloha č. 3) a na uklidnění si lehly na zem a poslechly si Ukolébavku pro 

medvídka na gramofonové desce Pohádky pro zimní spáče od Marie 

Kubátové (Supraphon 1982, hudba Milan Baginský, zpívá Marie Rottrová) 

Po svačině dostaly děti k dispozici přírodovědné i jiné časopisy a 

vytištěné obrázky z internetu, ze kterých si mohly vystřihnout obrázky na 

názorný plakát o medvědech. Na plakát shrnuly informace, které se během 

dopoledne dozvěděly, tedy kde medvědi žijí a čím se živí. Pokud děti nenašly 

vhodné obrázky, mohly si objekty domalovat. Jako další pomůcku mohly 
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využít dětské obrázkové encyklopedie, ze kterých jim učitelka přečetla další 

informace. 

III. Zhodnocení 

Díky pestrosti a střídání podnětů se děti setkávaly s předmětem poznání 

v různých souvislostech a zapojovaly co nejvíce smyslů. Vlastní tvorbou si pak 

získané poznatky lépe zafixovaly. Navíc byl pro ně takový způsob učení a 

objevování zábavný, a ani si neuvědomovaly, že se vlastně učí. Práce na 

plakátu vyžadovala intenzivní spolupráci s učitelkou, která jim musela pomáhat 

informace třídit. Přesto se dětem podařilo vytvořit názorné archy, ze kterých 

mohly snadno „vyčíst" řadu informací, které by si jinak nebyly schopny 

zapamatovat. Díky těmto archům byly schopny všechny informace slovně 

interpretovat. 

5. 3. Rozvoj jazyka 

5. 3.1. Dabování a vyprávění pohádky 

Děti doplňují jazykový doprovod k animované pohádce Jak štěňátko 

dostalo chuť na med (scénář I.Hercíková, výtvarník a režie Z. Miler). 

I. Konkrétní cíle 

Děti se aktivně podílejí na „výrobě" pohádky a rozvíjejí si tak schopnost 

jazykového vyjadřování. 

Zařazením následujících aktivit byly sledovány především tyto dílčí cíle: 
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• Rozvoj řečových schopností a produktivních jazykových dovedností 

(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu,vyjadřování) 

• Rozvoj komunikativních dovedností 

• Přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému 

• Rozvoj tvořivosti 

• Rozvoj schopnosti získané dojmy a prožitky vyjádřit 

• Rozvoj komunikativních a interaktivních dovedností 

• Dramatické činnosti - vyjadřování nálad 

II. Průběh 

Motivace: 

Učitelka dětem pustila pohádku bez slovního doprovodu. Štěně se 

prochází po louce, čichá ke květinám, potká včelku. 

Děti si zahrály na herce, kteří dabují pohádky. Dostaly „mikrofon" a 

ostatním dětem předváděly, co si asi hrdinové myslí, povídají, jaké mají pocity. 

Po skončení pohádky měly děti za úkol příběh znovu převyprávět. 

III. Zhodnocení 

Zpočátku se dobrovolníci styděli, ale poté, co jim ostatní děti začaly radit, 

se rozpovídali. Byli nuceni slovně vyjadřovat různé pocity, jako strach, 

zvědavost, odpor, radost. Při vyprávění si ověřili, že je možné vyjadřovat se 

různými prostředky, byli nuceni formulovat obrazové představy slovně. 
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5. 4. Interaktivita 

5 .4 .1 . Televize je občas zábavná, ale všeho s mírou 

K zařazení této aktivity mě inspirovala kniha Marie Winnové Unplugging 

The Plug-ln Drug. Autorka v ní popisuje experimenty „s vypnutou televizí", 

které prováděla ve Spojených státech v 70. letech. V rámci svého průzkumu 

přiměla ke spolupráci stovky rodin s malými dětmi v Denveru. Její experiment 

spočíval v tom, že zúčastnění na jeden měsíc vypnuli televizi a 

zaznamenávali, jaké změny to přináší do jejich životů. V případě denverských 

rodin to byly vesměs pozitivní přínosy: lepší komunikace mezi dětmi a rodiči, 

klidnější rodinná atmosféra, děti začaly více rodičům pomáhat s domácími 

pracemi, při jídle probíhala klidnější a nenucená konverzace, v rodinách se 

začalo více číst, děti si více hrály a i mezi rodiči navzájem se vztahy také 

vylepšily. Přesto se ale ve všech těchto domácnostech po ukončení 

experimentu televize znovu zapnula, i když u mnohých přece jen s větší 

obezřetností. Proto si autorka kladla mnoho otázek, aby pochopila, proč se 

rodiny, kterým vypnutí televize přineslo vesměs pozitivní zážitky, opět k jejímu 

sledování vrátily. O dva a půl roku později zahájila proto další experiment na 

jedné z newyorských škol, přičemž učitelé, žáci a jejich rodiny vypnuli televizi 

na jeden týden. Jejich zkušenosti pak předkládá ve své knize. 

Autorka dospěla k názoru, že důvodem, proč by se rodiče měli sledování 

televize u svých dětí obávat, není ani tak obsah programů, ale sledování 

televize jako takové. Považuje je za návykové. Televize totiž odvádí od: 

„dělání něčeho jiného" (Winnová, 1987, s. 7, překl. aut.). Rodiče mnohdy 

nejenže dětem dovolí se na televizi dívat, ale dokonce je ktomu pobízejí: 

„Přestaňte se už prát a pusťte si raději televizi!" Televize slouží jako odměna a 
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její zákaz jako trest dokáže zahnat dlouhou chvíli, umožní oddálit nepříjemné 

povinnosti: „Jen tenhle seriál a pustím se do toho!" Televize jako médium 

dokáže zprostředkovat mnohé, ale daň je podle autorky příliš vysoká. Televize 

je příliš lákavá. 

Pokud máme vycházet ze zájmů dětí, nemá televize konkurenci. Avšak 

vtom spatřuje autorka potíž, protože dospělý člověk (zodpovědný sám za 

sebe) si dokáže uvědomit rozdíl mezi sledováním např. televizního 

sportovního přenosu a vlastní fyzickou aktivitou. Může zvážit všechna pro a 

proti a rozhodnout se, které aktivitě dá přednost. Dítě nikoli. Když se dítěte 

zeptáte, jestli si dá raději brokolici, nebo koblihu, vybere si koblihu, protože 

brokolice je sice zdravá, ale kobliha je chutnější, a ono si přece nevybere 

nedobrou, i když zdravou brokolici. Pokud tedy zůstaneme u tohoto příměru -

kobliha - televize je lákavá, ostatní činnosti vyžadují aktivitu. Pokud se dítě 

nudí, nemá potřebu vymýšlet jiné aktivity, protože vždy má v záloze knoflík od 

televize. Tím vzniká začarovaný kruh, ze kterého se jen těžko uniká. Děti 

nemají dostatečnou zásobu vlastních aktivit, protože je nic nenutí čas 

smysluplně využívat. Jeden z respondentů k tomu podotkl: „Když jsem byl dítě, 

stále jsme vymýšleli, co budeme dělat, projekty a hry. Opravdu nikdy jsme 

před rodiči nekňourali, že nemáme co dělat." (Winnová, 1987, s. 13, překl. 

aut.). Omezení televize dává tedy dětem možnost vymýšlet si vlastní aktivity, 

které jsou pro ně přínosnější než pasivní sledování, byť vzdělávacího pořadu. 
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5 . 4 . 1. 1. Televizní Tomáš 

I. Konkrétní cíle 

Na základě příkladu pasivního kamaráda si děti uvědomí, že není dobré 

se jen nechat bavit, ale že je mnoho jiných příležitostí, jak mohou trávit volný 

čas. 

Zařazením následujících aktivit byly sledovány především tyto dílčí cíle: 

• Vytváření zdravých životních návyků 

• Rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností 

• Osvojování poznatků, které předcházejí čtení a psaní (výtvarné vyjádření) 

• Získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní 

situaci 

• Rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností 

• Vytváření základů aktivních postojů ke světu 

• Vytváření pozitivního vztahu ke světu, ve kterém dítě žije 

• Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho 

změnám 

II. Průběh 

Motivace: 

Nejprve děti vyslechly pohádku Jitky Molavcové Televizní Tomáš o 

chlapci, který se stále jen díval na televizi a nechtěl nic jiného dělat. Když se 

televize porouchala, zjistil, že neví, co má dělat. Pohádka má samozřejmě 

dobrý konec. Ten jsem však dětem přečetla až nakonec. Čtení bylo přerušeno 

ve chvíli, kdy je Tomáš bezradný a neví, co si bez televize počne. 
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Úvodní rozhovor: 

„Děti, poradíme Tomášovi, co všechno by mohl dělat?" 

Na magnetické tabuli měly připravený rozvrh hodin (časové údaje ráno, 

poledne, večer jsou naznačeny obrázky) a dostaly k dispozici vystřižené 

obrázky z časopisů, které znázorňovaly různé aktivity (hraní, čtení, běhání, 

skákání, jídlo). Děti jmenovaly různé aktivity a pak je do rozvrhu hodin 

připevňovaly magnetkami. V nabídce byly i činnosti, které je inspirovaly: 

„Kdyby měl táta čas, tak mu taky řeknu, aby se mnou šel na brusle." - „Až 

budu na chatě, tak si tam namaluju taky panáka a budu skákat."- „Já bysem 

rád pomáhal mamince s umýváním všeho." - „Já si zapnu počítač. Třeba 

v noci." 

„Ale to tě také budou bolet oči jako Tomáše." 

„Jenom na chvilku, to by šlo." - „Já myslím, že by měl jít Tomáš do školky, 

aby se tam něco naučil." 

O jednotlivých činnostech učitelka s dětmi hovořila a snažila se je navést 

k rovnoměrnému rozložení všech druhů činností. Děti si tabuli mohly 

prohlédnout a podívat se, co všechno mohou přes den nebo večer dělat. 

III. Zhodnocení 

Děti živě diskutovaly a na rozdíl od Winnové jsem přesvědčená, že mají 

v zásobě dostatečné množství lákavých možností, které chtějí vyzkoušet. 

Některé jsou ale podmíněny tím, že maminka nebo tatínek budou mít čas. To 

už je bohužel na rodičích, aby překonaly pohodlnost a šli s dětmi plavat, bruslit 

nebo pouštět draka. 
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5. 5. Přiměřenost 

5. 5. 1. Čtení návodu - výroba žabky z papíru 

Výrobci moderních technických produktů se sice snaží o co nejlepší 

uživatelskou přístupnost svých výrobků, ale většinou je k jejich užívání potřeba 

nastudovat návod. Většina dětí přistupuje k novým výrobkům náhodně a učí se 

s nimi zacházet metodou pokus - omyl, což je metoda v podstatě spolehlivá, 

avšak zdlouhavá. Následující činností se děti mohou přesvědčit, že i zdánlivě 

složitý výrobek mohou samy zvládnout, pokud se naučí systematicky plnit 

instrukce, které jim návod nabídne. Předškolní děti samozřejmě nejsou 

schopny instrukce číst. V našem případě jsou proto vhodné obrázkové návody 

ze sešitu Skládanky z papíru (Brychtová - Augustová, 1992), které nabízejí 

jednotlivé kroky formou nákresu (viz příloha č.6). 

I. Konkrétní cíle 

Děti si ověří, že i složitý úkol mohou zvládnout, pokud jej rozdělí na dílčí 

úkoly, které budou ve správném pořadí provádět. Zařazením následujících 

aktivit byly sledovány především tyto dílčí cíle: 

• Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

• Zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky 

• Osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní 

(dekódování grafických znaků) 

• Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání 
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• Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření) 

• Vytváření základů pro práci s informacemi 

• Rozvoj kooperativních dovedností 

II. Průběh 

Motivace: 

Nejprve si děti poslechly pohádku O králi žabákovi (Velká kniha 

předškoláka, 1996). Při předčítání učitelka použila loutku žabky složenou ze 

zeleného papíru. 

Úvodní rozhovor: 

Po vyslechnutí pohádky učitelka dětem představila žabku, o které 

pohádka pojednávala. Pochlubila se, že ji vyrobila sama, a nabídla dětem, že 

si to mohou také samy zkusit. Reagovaly: 

„Ale to já neumím!" 

„To nevadí, já jsem to také neuměla, ale přečetla jsem si návod a podle 

něj se mi to podařilo." 

„Jako Pat a Mat, když dělali podle návodu poličku a všechno rozbili." 

„Ano, ale nám se to podaří. Pat a Mat jsou popletové, kteří četli návod 

nepozorně. My budeme dávat dobrý pozor, abychom žádný úkol 

nevynechali, a uvidíte, že se nám žabička povede." 

„Mně táta koupil stůl a tam byla mapa a podle toho se ten stůl sešrouboval." 

„Přesně tak, kdyby tatínek neměl návod, tak by nevěděl, co má s těmi 

prkýnky dělat, ale protože byl chytrý, přečetl si návod a dokázal postavit 

takovou složitou věc, jakou je stůl." 
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Na stolečku byly připraveny zelené papíry, nůžky, bílý papír na oči a 

zlatý na korunku. Dále měly děti k dispozici návod, jakým způsobem 

postupovat, aby vznikla žabka. Nejprve jim učitelka musela vysvětlit, co které 

grafické prvky znázorňují (šipky, přerušovaná čára, plná čára). Potom jim 

naznačila šipkami posloupnost jednotlivých kroků, protože v návodu byly 

označeny čísly, která děti nedokázaly přečíst. 

III. Zhodnocení 

Na tento způsob práce děti nejsou zvyklé. Při tvorbě různých výrobků jim 

učitelka vždy přesně vysvětluje, jak mají postupovat, a většinou mají 

připraveny různé části, které jen kompletují. Zpočátku jim proto tento úkol 

připadal nesplnitelný. Přestože se učitelka snažila, aby děti pracovaly co 

nejsamostatněji, musela je pobízet a jednotlivé kroky slovně doprovázet. 

Pouze nejstarší děti byly schopné pracovat zcela samostatně. Úkol chápaly 

jako výzvu a po dokončení byly na svůj výrobek velice pyšné. Čtyřleté děti 

vyžadovaly pomoc, ať už od učitelky, nebo od kamarádů. Původně 

nesplnitelný úkol děti postupně komentovaly: „Já už vím, já už to asi zvládnu." 

- „Pro mě je to úplně jednoduchý." - „Podívejte, jak se mi to podařilo." 
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5. 6. Absence násilí/ Etické principy 

Mnoho programů určených pro děti obsahuje prvky násilí. Některé 

produkty prezentují násilí jako hru, fantazii nebo legraci, avšak následky 

tohoto násilí nejsou prezentovány realisticky. Tedy konáš-li zlo, budeš 

potrestán nebo způsobíš někomu újmu. Typickým představitelem takového 

produktu je oblíbený animovaný seriál Jen počkej!. Hlavním programem těchto 

nerozlučných „kamarádů" je dělat si naschvály, provokovat se a různě si 

ubližovat. Celá show je navíc prezentována jako legrace. Tento seriál je u dětí 

velice oblíbený. Dospělí nebo starší děti dokážou v jejich počínání rozpoznat 

nadsázku a absurditu, avšak předškolní děti přijímají všechny podněty bez 

kritické reflexe. 

5. 6.1. Jen počkej! 

I. Konkrétní cíle 

Během následujících aktivit si děti mohou uvědomit, že se realita 

diametrálně odlišuje od světa, ve kterém žijí zajíc a vlk. 

Zařazením následujících aktivit byly sledovány především tyto dílčí cíle: 

• Osvojení poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jeho 

kvalitě 

• Rozvoj komunikativních dovedností 

• Rozvoj řečových schopností (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování) 

• Rozvoj kritického myšlení 
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• Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané 

dojmy a prožitky vyjádřit 

• Rozvoj a kultivace mravního vnímání, cítění a prožívání - seznamování 

s pravidly chování ve vztahu k druhému 

• Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

• Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, respektu) 

• Poznávání pravidel společenského soužití 

• Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

• Rozvoj úcty k životu 

II. Průběh 

Motivace: 

Na pláži - epizoda ze seriálu Jen počkej! (Kotěnočkin, V., Rusakov, S.) 

Děti sledovaly pořad na DVD. Učitelka komentovala jednotlivé scény, 

které byly v rozporu se skutečností nebo v rozporu s pravidly slušného 

chování, např.: Vlk šplhal po laně do patra domu a zajíc mu lano ustřihl, vlk 

spadl z velké výšky. 

„To bylo od zajíce zlomyslné, že vlkovi ten provaz ustřihl, vždyť si mohl 

ublížit!" 

Vlkovi se samozřejmě nic nestalo. 

„Jak to, že se mu nic nestalo? Vždyť letěl z vysokého patra?" 

„Protože tam bylo auto." - „Policejní." 

„A myslíte, že kdybyste vy padaly z takové výšky, tak vás zachrání 

auto?" 

„Nééé, to je jenom pohádka, tam to není doopravdy." 
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„A co má ten vlk v puse, podívejte děti?" 

„To je cigareta." - „To se nemá kouřit, to ho bude bolet břicho." 

Příběh pokračuje, na vlka spadne dřevěný plot. 

„Tak a teď už se vlk určitě nezvedne, takovou ránu nemůže přežít ve 

zdraví. Co by se vám mohlo stát, kdyby na vás spadl takový těžký plot?" 

„To by mě bolelo."- Jo bych si asi zlomila záda a měla bych modřinu."- „Ale 

on ten vlk je naštvaný na zajíce, protože má na něj chuť." 

„To ano, ale copak se může jen tak zvednout a utíkat za zajícem?" 

„On je hloupý, protože ten zajíc mu stejně uteče." 

„Ale taky by asi nemohl běhat, protože by byl celý potlučený od toho 

plotu!" 

Příběh pokračuje, zajíc se topí, protože mu vlk harpunou přesekl lano. 

„To je ale nebezpečné, teď se ten zajíc může utopit." 

„Ten vlk jen tak blbne."-„Já mám kruh, když jdu plavat."- „Já mám rukávky." 

- „Ten vlk je zlej, protože zajíček mu nic nedělá a on ho pořád honí." 

Příběh pokračuje, vlk s lodí opustí jezero a jede po silnici v protisměru... 

„Tak, ale teď se určitě vybourá, to se přece nesmí jezdit rychle, navíc 

s lodí a proti ostatním autům!" 

Děti se smějí: 

„To by nešlo jezdit s lodí po silnici, lodě jezdí po moři." 

„A co by se mohlo tatínkovi stát, kdyby nedodržoval předpisy při řízení 

auta?" 

„To by dostal pokutu od policajtů." - „Já myslím, že by vlka měli zavřít do 

vězení, aby se tam pěkně poučil."- „Ale to je pohádka jenom." 
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Po skončení následoval rozhovor o tom, jak by se lidé k sobě měli chovat, 

aby si vzájemně neubližovali. 

III. Zhodnocení 

Děti živě diskutovaly. Komentování programu bylo pro ně zajímavé, 

protože většinou jsou při sledování televize naopak napomínány, aby nerušily 

a v klidu se dívaly, ale touto formou si mohly lépe uvědomit nereálnost příběhu 

i nereálné následky násilných situací. Bez komentáře učitelky by si brutality 

protagonistů nevšímaly a přijímaly by ji jako samozřejmost. 

5. 7. Rozvoj fantazie 

5 . 7 . 1 . Plakát 

Na základě vlastní aktivity se děti seznámí s účelem reklamních plakátů. 

Uvědomí si vizuální prostředky, které je nutno použít, aby plakát upoutal 

pozornost. Prostřednictvím činnosti si děti uvědomí důležitost použití barev, 

kontrastů, velikosti znázorňovaných objektů. Práce proběhne ve skupinkách 

čtyř- a pětičlenných, a proto se děti musí na záměrech a provedení dohodnout. 

Po dokončení děti samy navrhnou, kam plakát umístnit, aby jej rodiče 

nepřehlédli. 

I. Konkrétní cíle 

Zařazením následujících aktivit byly sledovány především tyto dílčí cíle: 

• Porozumění účelu reklamního plakátu 
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• Rozvoj verbálních i neverbálních komunikativních dovedností 

• Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

• Rozvoj tvořivého sebevyjádření 

• Posilování prosociálního chování - tolerance, respekt, přizpůsobivost 

• Rozvoj kooperativních dovedností 

• Porozumění základním projevům neverbální komunikace 

• Vytváření pozitivního vztahu k prostředí MŠ 

• Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

II. Průběh 

Motivace: 

„Už brzy bude karneval a maminka (tatínek) nám budou pomáhat 

s výrobou masek. Ale mají spoustu starostí a práce a mohli by zapomenout. 

Pamatujete, jak Saša přišel na Den sněhuláků a neměl na sobě bílé oblečení. 

Proč je neměl? Protože maminka zapomněla. Proto vyrobíme plakáty, které 

rozmístíme v šatnách a u vchodu, abychom rodičům tuto velkou událost 

připomněli." 

Učitelka s dětmi hovořila o účelu plakátů. Jaké v poslední době viděly -

billboardy, plakát na školní představení, upoutávka na zápis do 1. třídy, různé 

reklamní plakáty v obchodech. Následovala ukázka učitelkou připravených 

plakátů. 

Úvodní rozhovor: 

„Proč sis takového plakátu všiml?" 
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„Protože je na něm rytíř." - „Protože jsou na něm barvy." - „Já jsem viděl 

plakát na pumpě." - „Já jsem žádný neviděla." - „Já jsem ho viděl, protože 

jsem se díval a překouknul jsem ho." 

„Kde byl takový plakát umístněný, nahoře, dole, na zemi?" 

„V obchodě." - „Já jsem byl v kině a tam byl Hepy fit. Ale nebyl na zemi, to by 

se mohl pošlapat." 

„Takže kde jsou většinou plakáty umístěné? Tam, kde si je můžeme 

prohlédnout, aby nám něco připomněly. Třeba v obchodě. 

Co nám má takový plakát v obchodě připomenout?" 

Děti se začaly olizovat, protože jim učitelka právě ukazovala reklamní plakát 

na Studentskou pečeť. 

„Ano, ten plakát je v obchodech umístěný proto, abychom například 

dostali chuť na čokoládu." 

„Jak byly velké - byly jako ve skutečnosti větší, menší, proč asi?" 

„Je to velký, takovou velkou bych nesnědla." 

„Ano, plakát je velký, abychom ho určitě nepřehlédly. Když jsi plakát 

uviděl, chtěl jsi mít věc, která na něm byla zobrazená?" 

„Já bych chtěl tu čokoládu." 

„A kdybys ten plakát neviděl tak bys měl taky chuť na tu čokoládu?" 

„Já nesmím jíst čokoládu, protože mám alergii." 

„Pokud na plakátu jsou lidé, kresby zvířátek, jsou veselí nebo smutní?" 

„Jsou veselí, protože mají radost." 

„Myslíte, že kdybyste měly všechny ty předměty z plakátů, byli byste také 

tak veselé a šťastné?" 

„Já nemůžu jíst čokoládu, mně by bylo špatně. Ale chtěl bych ji." 
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„A to je právě důvod, proč ten plakát vtom obchodě visí. Ti, co ji 

prodávají, chtějí, abyste si ji koupily. Abyste si toho všimly. Abyste určitě 

nezapomněly. Když budeme vytvářet takový plakát, jaký by měl být, aby 

si ho maminka všimla?" 

„Měl by tam být rytíř." 

„A proč rytíř?" 

„Protože já mám doma meč a budu rytíř." 

„Ano, takže ty chceš mamince připomenout, aby ti nezapomněla na 

karneval zabalit meč pro rytíře." 

„Ona nezapomene, protože já jí to řeknu." 

„Ale pro jistotu vyrobíme ještě plakát, abychom to mamince připomněly 

ještě jiným způsobem." 

„Jaký ten plakát vyrobíme? Malý? Velký? Jaké by na něm měly být 

barvy?" 

„Zelený, já mám rád zelenou." - „Mně se líbí ten fialový papír." 

„Když chceme mamince připomenout karneval, co by na plakátu nemělo 

chybět?" 

„Beruška, protože já půjdu za berušku." - „Srdíčko, protože já umím namalovat 

srdíčko." 

III. Zhodnocení 

Pro některé děti byl pojem plakát nový. Starší děti už se s nějakým 

setkaly a dokázaly sdělit, co na něm bylo, kde ho viděly. Bylo však těžké je 

přesvědčit, že je dobré takový plakát vyrábět pro maminku, protože jí to přece 

řeknou, nebo jí to může říci paní učitelka. V tomto případě děti správně 
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pochopily, že mohou o události komunikovat jiným způsobem. Avšak jako 

upoutávka na kulturní akci je plakát vhodnou formou komunikace, a nikoli jen 

dekorací do šatny. 

Zadání pro ně bylo zpočátku příliš abstraktní. Mohly využít jakékoli 

výtvarné techniky a jediným požadavkem bylo, že plakát musí maminku 

upoutat. Starší děti se však ujaly iniciativy a mladší se později nechaly 

strhnout. Kooperace byla pro ně zpočátku obtížná, protože nebyly schopny se 

dohodnout na barvě podkladového papíru. Po dokončení následoval rozhovor, 

během něhož měly děti navrhnout, kam plakáty umístnit. Všechny se shodly, 

že v šatně, protože tam maminky chodí a uvidí je. Avšak k tomu, aby si plně 

uvědomily dopad a cíle inzerce formou plakátu, je třeba podobné aktivity 

zařazovat opakovaně a v jiných souvislostech. 

(fotodokumentace průběhu projektu viz příloha č.4) 

102 



5. 8. Spolupráce s rodiči 

Jak bylo již několikrát uvedeno, výchovné působení v mateřské škole by 

mělo doplňovat výchovné a socializační působení v rodinách. Spolupráce 

učitelek mateřských škol a rodičů je proto důležitým faktorem nejen z hlediska 

mediální výchovy, ale předškolní výchovy vůbec. Jak z mediálních studií, tak 

z pilotního průzkumu v mateřské škole vyplývá, že mediální chování rodičů 

významně ovlivňuje postoje dětí. Mediální návyky rodičů a náplň 

volnočasových aktivit v rodinách jsou pro děti určujícím příkladem pro budoucí 

chování. 

Učitelka v mateřské škole ovšem nemůže na rodičích vyžadovat, aby se 

přizpůsobovali výchovným cílům mateřské školy. Může však některé 

nedostatky v rodinném prostředí vhodným působením kompenzovat. 

Z hlediska mediální výchovy jde především o informování rodičů o 

aktivitách, které děti v MŠ provádějí, a doporučení některých aktivit, kterými 

mohou rodiče na tyto aktivity navazovat. 

Rodiče dětí z MŠ, ve které projekt probíhal, se intenzivně zajímali o 

výsledky a zhodnocení dotazníků, které vyplňovali. To je dokladem toho, že 

chtějí být informováni, že mají zájem o spolupráci, která by vedla 

ke zkvalitnění výchovy jejich dětí. Všechny materiální výstupy činností byly 

proto prezentovány na nástěnkách s krátkým textem vysvětlujícím záměry a 

cíle těchto aktivit. Je však bohužel pravda, že rodiče nemají dostatek času a 

trpělivosti číst dlouhé texty, ve kterých by učitelky podrobně informovaly o 

svých poznatcích a záměrech. Zprávy a doporučení musí být proto rodičům 

sdělovány stručně a názorně, aby byly co nejefektivnější (viz příloha č.5). 
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6. Zhodnocení projektu: 

Děti, se kterými jsem na projektu pracovala, se o média živě zajímají. 

Narodily se do světa, ve kterém jsou média samozřejmou součástí, a jejich 

přítomnost si v podstatě neuvědomují. Prováděné aktivity jsou jen malým 

zlomkem z nekonečné řady možností, jak můžeme na děti v mediální výchově 

působit. I v tomto případě, je proto nutné využívat základní pedagogické 

principy, jako jsou soustavnost a posloupnost, a nespokojit se jen s nahodilými 

nápady a doporučeními. Při plánování jsem se snažila o námětovou pestrost, 

střídání různých druhů činností a podnětů tak, aby byly naplněny všechny 

rámcové cíle RVP PV. 

Během projektu si děti upevňovaly řadu kompetencí, ať již souvisely 

s mediální výchovou, či předškolní výchovou všeobecně. Uspořádání dětí ve 

věkově smíšených třídách umožňuje, aby se děti setkaly s jednotlivými úkoly 

v různých fázích svého vývoje a během několikaletého pobytu v MŠ si 

jednotlivé činnosti zopakovaly. Jako mladší se soustředí především na 

jednotlivé konkrétní poznatky bez pochopení širších souvislostí, avšak později 

si jednotlivé segmenty dokážou zařadit do kontextu a uplatnit v pozdějším 

životě. 
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Závěr: 

Mediální vzdělávání je v současné době zcela nový fenomén. Výchovné 

působení se tím obohacuje o důležitou složku, která byla v minulých letech 

opomíjena. Zařazení průřezového tématu Mediální výchova do vzdělávacích 

programů základních škol, jako povinné součásti základního vzdělávání 

významně přispívá ke zkvalitnění vzdělávacího procesu a umožňuje propojení 

všech vzdělávacích oblastí. 

Vzhledem ktomu, že se mediální prostředí, které děti obklopuje, stále 

vyvíjí, je třeba na tento vývoj reagovat a prvky mediálního vzdělávání 

zařazovat do výchovného programu už v nejútlejším věku. Jedině tak můžeme 

dosáhnout harmonického rozvoje našich dětí. 

Zatímco se učitelé ze základních škol mohou v tomto oboru vzdělávat 

formou různých projektů a školení (např.: volitelný vzdělávací modul „Užití 

multimédií a mediální výchova ve výuce", v rámci projektu Státní informační 

politiky ve vzdělávání Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky nebo 

v rámci projektu Rozumět médiím, financovaného Evropským sociálním 

fondem i státním rozpočtem), učitelky z mateřských škol se zatím musí opírat 

o zkušenosti ze zahraničních zdrojů (např.: na internetu) nebo přizpůsobovat 

některé aktivity prováděné na základních školách pro děti v předškolním věku. 

V teoretické části této práce jsem se snažila předložit stručný přehled 

faktů, která se týkají médií, jejich fungování a vlivu na společnost. I v tomto 

případě jsem se přesvědčila, že jde v českém prostředí o tematiku novou, 

která se v posledních letech intenzivně rozvíjí. Dokladem toho je níže uvedený 

seznam odborné literatury, která vyšla až v posledních několika letech. 
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Na základě předložených informací a s přihlédnutím ke vzdělávacím 

cílům RVP PVjsem vypracovala návrh průřezového projektu mediální výchovy 

v mateřské škole, který je obsahem praktické části. Při provádění jednotlivých 

činností v mateřské škole jsem řadu teoretických poznatků v praxi ověřila, ale 

na druhé straně se řada domněnek nepotvrdila. Tato zjištění jsou dokladem, 

že oblast mediálního vzdělávání předškolních dětí není dosud dostatečně 

zmapovaná a ne všechny aktivity inspirované RVP ZV lze využít při práci 

s dětmi v mateřské škole. 

Z výsledků šetření, která jsem v mateřské škole prováděla, vyplývá, že 

jsou děti již od narození s médii v každodenním kontaktu a jejich existenci 

považují za naprostou samozřejmost. Většina rodičů těchto dětí vyrůstala v 

období bouřlivých společenských a ekonomických změn a jejich orientace v 

mediálním prostředí je v převážné většině nedostatečná. Mediální výchova 

v mateřských školách by proto měla probíhat v úzké spolupráci s rodinou. 

Při přípravě projektu jsem použila jako vodítko kritéria hodnocení 

mediálních produktů určených dětem předškolního věku. Tato kritéria jsem 

formulovala na základě teoretických poznatků z oblasti médií, pedagogiky a 

vývojové psychologie se zohledněním rámcových cílů RVP PV. Jak již bylo 

řečeno, většina produktů pro děti tato kritéria nesplňuje, a proto jsem v 

projektu navrhovala aktivity, které dětem mohou pomoci přistupovat 

k mediálním produktům kriticky, které nastartují cestu k mediální gramotnosti a 

které jim současně pomohou dosahovat cílových kompetencí formulovaných 

v RVP PV. 

Z výstupů projektu vyplývá, že využití mediálních produktů v předškolní 

výchově představuje významný prvek pro zkvalitnění výchovného procesu a 
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při promyšlené přípravě může přispět k získávání klíčových kompetencí pro 

spokojený a úspěšný život každého dítěte. Nelze však spoléhat na ojedinělé 

snahy v rámci časově omezených projektů, ale je třeba začlenit téma Mediální 

výchovy do všech vzdělávacích oblastí v průběhu celého předškolního období. 
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Příloha č. 1 

Návrh využití kritérií hodnocení mediálních produktů 
pn jejich vyberu pro práci v mateřské škole 



Návrh použití kritérií hodnocení při výběru produktů pro práci v MŠ 
návrhy č i n n o s t í k te rými lze k o n p e n z o v a t n e d o s t k y p r o d u k t ů 

Kritérium 
Produkt - hodnocení 

Kostičky Tom a Jerry Zpívánky Krok za krokem Večerníčky 
Pravdivost ©©© O 

diskuze,hry 
O 

využít jako inspiraci 
© 

diskuze,hry 
© 

Různorodost ©o© O eee © ©O© 

Rozvoj jazyka ©e© O 
vyprávění příběhu 

popis situací 

eee ©O© ©O© 

Interaktivita ее© O 
využít jako motivaci 

k jiným aktivitám 

e 
využit jako motivaci 
při učení písniček 

O 
diskuze,hry 

© 

Přiměřenost ее© eee eee © ©©© 

Absence násilí ее© o 
diskuze, hry 

eee ©O© QQQ 

Etické principy ее© O 
diskuze, hry 

eee ©©© QQQ 

Rozvoj fantazie eee e 
využít jako motivaci 

k jiným aktivitám 

e©© © 
využít jako motivaci 

k jiným aktivitám 

QQQ 

Zábavnost eee eee ©o© © ©©© 

©O© - vyhovují kritériu 
© - částečně vyhovuje kritériu 
O - nevyhovuje kritériu 



Příloha č. 2 

Dotazník 



* f r v w • • v Vazem rodíce 
V rámci Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání, zařazujeme v naší mateřské 
škole do vzdělávacího programu 

prvky mediální výchovy. 

Jednou z důležitých pedagogických zásad je 
přiměřenost podnětů a přímá návaznost na 

dosavadní znalosti a zkušenosti dětí. 
Chtěly bychom Vás proto požádat o zodpovězení 

dotazníku, 
abychom mohly připravovat pro Vaše děti program, 
který přispěje k získávání nových zkušeností dětí 

s médii, ke zkvalitnění výběru mediálních produktů a 
orientaci v mediálním prostředí. 

Tento dotazník je a n o n y m n í . Pro zachování 
anonymity vhazujte, prosím, vyplněné dotazníky do 
připravené schránky v šatně. Vyhodnocením vašich 

odpovědí získáme cenné informace , které nám 
pomohou zkvalitnit výchovu a výuku Vašich dětí. 

Poznámka: Každý z nás má určité představy o tom jak 
by měly děti k mediálním produktům přistupovat. To 

však není předmětem našeho zjišťování. Chtěly 
bychom Vás proto požádat, abyste : 
situaci popisovali tak jak 

ve skutečnosti je, 
nikoli, jaká si myslíte ,že by měla být 

Děkujeme za spolupráci 



Vyhodnocení dotazníku 

Z 50 rozdaných dotazníků rodiče odevzdali 38 vyplněných. 

Dotazník: 
*označte vyhovující odpověď 

1. Doma máme televizní přijímač 1 2 více* 

2. Dítě se dívá na televizi ve všední den,v průměru cca - 65minut denně 

3. Dítě se dívá na televizi o víkendu, v průměru cca 100minut denně 

4. Dítě má televizní přijímače svém pokoji 44%anO 

5. Při sledování televize se dítě převážně soustředí na 

program 70%ano 

6. Při sledování televize provádí dítě ještě jiné aktivity (hra, 

jídlo) 1 5 % a n o 

7. Dítě se nejvíce soustředí u televizního(VHS,DVD) pořadu, prosím 

vyjmenujte: animované pohádky (většinou české), Kouzelná školka, 

Hřiště 7, Večerníček, filmy o zvířatech 

8. Mám přehled, kdy se vysílají pořady určené pro věkovou kategorii, do 

které spadá mé dítě 100%anO 

9. Děti mají možnost sledovat dětské programy kabelové 

televize 40%ano - j a k é - Jetix, Minimax 

10. Dítě se dívá na televizi po 20 hodině ve všední den 1 0 0 % n e 

11. Dítě se dívá na televizi po 20 hodině o víkendu 25%ano 



12. Půjčujeme si VHS/DVD v půjčovně 4 0 % a n O 

13.Půjčujeme si dětské programy na VHS/DVD v půjčovně 40%anO 

14. Doma máme rozhlasový přijímač 1....2 více* 

15. Pravidelně posloucháme doma rozhlas 4 8 % a n O 

- jaké stanice, prosím,vyjmenujte: Evropa 2, Rádio 1, Impuls, 

Radiožurnál, Rádio Klasic, Kiss 98, BBC, ČR 2, Frekvence 1 

16. Posloucháme rozhlas při jízdě autem 40%ano 

17. Pokud s námi jedou děti posloucháme pohádky a hudbu určenou pro 

děti 70%ano 

18. Doma máme počítač 99%ano 

19. Dítě používá počítač 9 0 % a n O 

20. Máme doma možnost připojení k internetu 70%anO 

21. Dítě hraje na počítači hry online 25%anO 

22. Dítě má jiné elektronické hry 5 % a n O 

23. Dítě stráví hraním na PC nebo jiných elektronických her ve všední den 

v průměru 25minut denně 

24. Dítě stráví hraním na počítači nebo jiných elektronických her o 

víkendu v průměru 35minut denně 

25. Pravidelně kupujeme denní tisk 40%ano 

26. Pravidelně kupujeme bulvární deník 10%anO 



27. Pravidelně kupujeme časopisy. ..50%anO - Katka, Glanc, 

Magazín Mf dnes, TV Duel, Reflex, Respekt, Nový prostor, Apetit, 

Harmonie,, Blesk pro ženy, Tina , Computer, National Geografie 

28. Zakoupený tisk ukládáme na místech, která jsou dětem přístupná, 

kdykoli do nich mohou nahlédnout 80%ano 

29. Pravidelně kupujeme časopisy určené dětem 3 0 % a n O 

- jaké, prosím, vyjmenujte: Méďa Pusík, Barbie, Medvídek Pú, 

Sluníčko, Mateřídouška,Čtyřlístek, Vildův svět, Dáda, Nauč mě 

maminko... 

30. Časopisy pro děti kupujeme nepravidelně, podle zájmu 

dětí 65%ano 

31. Kupujeme v průměru 15knih ročně 

32. Z toho dětských knih 9Ks 

33. Půjčujeme si knihy v knihovně 45%ano 

34. Prohlížíme si s dětmi (nebo s nimi předčítáme) 

knihy 5,5hodin týdně 

35. Předčítáme dětem pohádku před spaním 80%anO 

36. Pouštíme dětem pohádku z MC/CD 9 0 % § n O 

37. Pozoruji, že reklamní kampaň na určité potraviny ovlivňuje preference 

dětí 100%ano 

38. Pozoruji, že reklamní kampaň na určité hračky ovlivňuje preference 

dětí 100%ano 



Příloha č. 3 

Hra na spícího medvěda 

•l 



I 

Na spícího 
medvěda 
Každý správný m e d v ě d v zimě odpočívá. Také m e d v ě d v naší hře si určí místo 

v p ros to ru pro svůj pelíšek. Přikryje se starou dekou a „spí " . V j iné část i hrací p ločhy 

si hráči určí území, kam medvěd nikdy nesmí vkroči t . 

M e d v ě d „sp í " a ostatní chodí opatrně kolem. Kdo je odvážný, vyruší medvěda ze spaní 
lehkým do tykem. M e d v ě d se probudí a snaží se některého z hráčů chyt i t . Koho chytí, 
stane se v příští hře medvědem. Vítězí hráč, k terého m e d v ě d nechyt i l . 

•i 

D o p o r u č e n ý v ě k : 
hráči starší 4 let 

Počet hráčů: 
3 a více 

Připravme. Dr. Blanka Borová 
Kresli: Dana Martinková 

Doporučení : 
h ra jeme ve vo lném pros toru , 
k d e je d o s t a t e k m í s t a p r o 
běháni . 

Pomůcky : 
deka nebo tmavý kus látky 
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Příloha č. 4 

Fotodokumentace 



• Experiment - jogurtová 
svačinka 

Který bude nejlepší? 

•L'' ®P33ÉI № . i j ; i Ú ,'JOmtiŠgtÍW*'^ 
H i i- i iAffihĚTS' -> 
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Mistička nebo kelímek? 

Nevím sice jak bude chutnat, ale 
opička se mi líbí. 



To není žádný problém, lézt po zdi! 



Spiderman leze po laně 

Možná to půjde lépe po laně. 

Jen přijít na správný úchop! 

Musím pořádně natáhnout prsty. 



• Gravitace - Superman 

Musím se pořádně odrazit. 



• „Medvědí den" 

Pohádka O třech medvědech. 

Hledáme medvědy na internetu 

Medvědi chodí po lese. 



Medvědí den" 

—J >• "-./»WOI mcuvtiU patří 
do největší postýlky. 



Dabování a vyprávění 
pohádky 

• Televizní Tomáš 



• Čtení návodu 

Postupujeme podle návodu. 

Pomůžeš mi? 



• Plakát 

• Jen počkej! 



Příloha č. 5 

Rodiče, nenechte děti dívat na televizi! 
Dívejte se s nimi. 





ss?^ « 

o 
+ Д 

1 
o 2 





P ř í l o h a č . 6 

Návod na složení žabky 




