
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

Diplomová práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2018                        Bc. Tomáš Randus 



 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií  

 

 

 

 

 

 

 

Obsahová analýza učebnic mediální výchovy 

  

 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Tomáš Randus 

Studijní program: Mediální studia 

Vedoucí práce: PhDr. Radim Wolák 

Rok obhajoby: 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 2. 5. 2018  Tomáš Randus 

 



 

 

Bibliografický záznam 

 

RANDUS, Tomáš. Obsahová analýza učebnic mediální výchovy. Praha, 2018. 76 s. 

Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut Mediálních 

studií a žurnalistiky. Katedra Mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Radim 

Wolák  

 

 

Rozsah práce: 109.390 znaků s mezerami 

 



 

 

Anotace 

 Analýza obsahu učebnic mediální výchovy pro základní a gymnaziální školství. 

České školství prošlo tzv. kurikulární reformou, v jejímž důsledku mají školy relativní 

volnost stanovovat vlastní výukové postupy a volit materiály pro výuku podle vlastního 

uvážení. Tato práce si klade za cíl nalézt metodu, podle které bude možno zkoumat 

učebnice oboru mediální výchova, a následně provézt výzkum za použití této metody. 

Výsledná data by měla sloužit k orientaci uživatelů těchto učebnic (žáků, učitelů, rodičů, 

metodiků vzdělávaní apod.). Práce se zaměřuje pouze na materiály dostupné v distribuční 

síti knih a učebnic. Proto je součástí také výzkum trhu, který zajistí veškerý materiál pro 

následnou analýzu. Základními způsoby posuzování textů je srovnávání s tématy 

akademického oboru Mediální studia, posuzování podle závazného metodického materiálu 

„Rámcové vzdělávací programy“, a srovnávání s doplňkovým materiálem „Doporučené 

očekávané postupy“ vydaným Národním ústavem pro vzdělávání. 

 

 

Annotation 

 This study is an analysis of media literacy school books. The research method is 

combination of quantitative and qualitative analysis. The study begins with a market 

research and then all the relevant books found are analyzed from content point of view. 

The goal is to investigate the best structure definition for the final quantification. The 

media literacy as a program of primary and high schools has been started eleven years ago 

and there is significant lack of information what is actually taught and how it is processed. 

Czech school system gives freedom of teaching form. One piece of the answer for this 

wide question can be the research of all available text books. The study aims at real printed 

and published school books and excludes all methodology guides, worksheets and non-

printed documents. There are some official conceptual and normative materials released by 

government which will be used in this study for comparison. Moreover, the study will try 

to find an efficient and objective media literacy textbooks analytical method.       
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Úvod 

 Cílem této práce je najít odpověď na otázku, jaká témata pokrývají učebnice 

mediální výchovy pro základní školy a gymnázia v České republice. Mediální výchova je 

pro naše školství relativně nové téma, zařazena byla do výuky roku 20051. Má tedy za 

sebou 11 let praxe, během té doby se s ní stihli učitelé seznámit, zpracovat ji do školských 

vzdělávacích programů, a několik ročníků žáků toto téma učit. Ve stejném období vzniklo 

několik učebnic a různých jiných materiálů použitelných přímo pro výuku, jako jsou 

pracovní listy a audiovizuální materiály2, ale také různé metodické příručky pro samotné 

učitele. Rád bych se zaměřil na učebnice a přinesl přehled o jejich obsahu. Práce může 

pomoci při plánování výuky a přípravě nových učebnic. 

 O mediální výchově jako tématu vzdělávání základních škol a gymnázií není 

z mého pohledu příliš mnoho informací. V nedávné době vznikla publikace PhDr. Dagmar 

Sochorové Ph.D.3 referující o sociologickém výzkumu mezi učiteli druhých stupňů 

základních škol. Z tohoto výzkumu je možné zjistit, jakým způsobem je mediální výchova 

vyučována a na jaké obtíže učitelé narážejí. Byl také zveřejněn výzkum organizace Člověk 

v tísni4 na podobné téma a vznikla akademická práce PhDr. Radima Woláka s přehledem 

dostupných učebnic a portálů pro tento předmět5. To je hrubý výčet materiálů, se kterými 

jsem měl možnost se seznámit a které vypovídají o praktické realizaci Mediální výchovy 

v ČR. Domnívám se, že materiál, který umožní vhled do obsahů učebnic a přinese další 

potřebné informace do této mozaiky, je přínosný. Proto jsem si zvolil toto téma práce. 

 Všeobecné vzdělání musí z mého pohledu obsahovat mediální výchovu na 

dostatečné úrovni. Nedostatky v mediální gramotnosti ohrožují pluralitu názorů, která je 

podstatou západní demokratické tradice. Mediální prostředí je vlivná a složitá vrstva 

našeho společenského systému. Lidé tráví s médii mnoho času a média mají značný vliv na 

                                                 

 

 

1 (Sochorová, 2016 str. 8) 

2 (Učebnice a portály mediální výchovy v ČR, 2011) 

3 (Sochorová, 2016) 

4 (Člověk v tísni, 2018) 

5 (Učebnice a portály mediální výchovy v ČR, 2011) 
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jejich názory i chování. Proto je mediální vzdělání důležité.  

 Dalším důvodem pro volbu tématu byl můj zájem o oblasti vzdělávání a médií. 

Vycházím ze své praxe učitele na základní škole a pracovníka mediálních organizací, 

pracoval jsem pro Radio Free Europe/Radio Liberty a časopisové vydavatelství. Mám tedy 

určitý přehled v problematice obou těchto oborů, na kterém mohu tuto práci založit.  
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Struktura práce 

 Práce rozdělena na čtyři části, jednu teoretickou a tři výzkumné. Teoretická část 

pokryje okruhy nezbytné pro následný výzkum. Jedná se především o popis vzdělávacího 

systému základních škol a gymnázií v ČR, role učebnic v současné koncepci školství a 

informace o tzv. průřezovém tématu Mediální výchova, na které je tato práce zaměřena 

apod. 

 Tři výzkumné části na sebe budou navazovat. První se zaměří na průzkum trhu s 

cílem shromáždit všechny relevantní texty. Druhou výzkumnou částí bude kvalitativní 

výzkum zaměřený na objevení jednotlivých témat a struktury materiálů. Závěrečnou 

výzkumnou částí bude kvantitativní analýza těchto témat. Celý výzkumný text bude psán 

formou kráceného výzkumného deníku, aby bylo možno později revidovat veškeré 

postupy. 

 Teorie nezbytná k provedení výzkumů bude obsažena v úvodech jednotlivých 

výzkumných kapitol. 

 Pokud se práce odchýlí z praktických důvodů od schválených tezí, například bude 

nutné upravit metodiku výzkumu vzhledem ke zjištěné struktuře dat. Tato skutečnost bude 

vysvětlena v závěru práce.  

 

Limity práce 

 Práce prozkoumá pouze ty učebnice, které jsou veřejně dostupné v distribuční síti. 

Jedná se tedy o tu část materiálů, která je vázána na knižní nakladatelství a dostupná v 

prodejnách učebnic. Tyto materiály ovšem nejsou pro výuku závazné ani nezbytné. Jak 

bude popsáno v kapitole 1.3 Role učebnic ve výuce, učitelé tvoří školní vzdělávací plány 

podle svého uvážení a mohou vycházet z libovolných materiálů. Proto nelze předpokládat, 

že tato práce odpovídá na otázku, co je vyučováno v mediální výchově, nebo s jakými 

materiály pracují učitelé při přípravě na výuku. 

 Výsledky výzkumu také nemohou odpovědět na otázku, kterým tématům se 

učebnice nevěnují. Výsledný soubor nelze srovnat s žádným uceleným okruhem, protože 

žádný takový široce přijímaný standard pro mediální problematiku neexistuje. 

 Text zachycuje stav školských dokumentů na přelomu let 2017/18. Studovaný obor 

se neustále vyvíjí. Za určitou dobu přestanou být výsledky této práce aktuální. Budou-li 
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vydány nové učebnice, mělo by být možné použít navrženou metodiku na tyto nové texty a 

do průzkumu je zařadit. Změní-li se pokyny nebo struktura kurikulárních dokumentů6, 

bude práce sloužit jako dokumentace historického stavu před touto změnou.    

                                                 

 

 

6 Ve stejné době, ve které vzniká tato práce probíhá revize kurikulárních dokumentů viz 

http://www.nuv.cz/t/navrh 
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1 Teorie 

1.1 Vzdělávací systém v ČR 

 Koncepce českého školství vychází z dokumentu nazvaného Národní program 

rozvoje vzdělávání v České republice, který vznikl na základě usnesení vlády č. 277 ze dne 

7. dubna 1999, a nese také název Bílá kniha7. Tato koncepce je také zakotvena v zákoně č. 

561/2004 Sb.8, je tedy závazná. V tomto ideovém a legislativním rámci vznikají tzv. 

kurikulární9 dokumenty, podle kterých je vzdělávání organizováno. Tyto dokumenty 

vznikají na dvou úrovních. Nejprve jsou na státní úrovni vytvářeny takzvané rámcové 

vzdělávací programy (RVP) a ty jsou následně používány jako podklady pro tvorbu 

školských vzdělávacích programů (ŠVP) na úrovni vzdělávacích institucí. Každá instituce 

(dále jen „škola“) učí podle svých vlastních osnov založených na centrálně vydávaných 

materiálech10. 

1.1.1 Rámcové a školské vzdělávací programy 

 Nad veškerým obsahem výuky všech typů školských institucí předškolního, 

základního a gymnaziálního školství jsou nadřazeny dokumenty vydávané Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) nazvané Rámcové vzdělávací 

programy (RVP). Tyto dokumenty jsou vydávány zvlášť pro různé stupně a typy škol 

včetně jazykových a uměleckých. Navíc jsou odlišeny RVP pro základní školy speciální, 

                                                 

 

 

7 (ÚIV, MŠMT ČR, 2001 str. 7) 

8 (Zákon č. 561/2004 Sb, 2017) 

9 Kurikulární – „kurikulum pojem pochází z latinského slova curriculum (běh, závodní 

dráha, vůz), v přeneseném významu pak vyjadřuje posun po plánované cestě (trase). V 

pedagogice vyjadřoval tento termín původně pouze učivo, později se jeho význam 

rozšiřoval a měnil (...) kurikulum představuje nejčastěji: vzdělávací program, obsah 

vzdělávání (co máme žáky naučit), vztahy ve vzdělávání, prostředí pro vzdělávání, jeho 

průběh a výsledky“ (NUV, 2011) 

10 (MŠMT, 2015 str. 5) 
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sportovní a dvojjazyčná gymnázia, a odborné střední školy11. V rámcových vzdělávacích 

programech jsou uvedeny i podklady pro žáky mimořádně nadané a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

 Školy tyto dokumenty používají jako podklad pro výrobu vlastních výukových 

plánů a podkladů nazývaných Školské vzdělávací programy (ŠVP). Důvodem pro tuto 

transformaci původních materiálů je, jak uvádí Bílá kniha12, zohlednění konkrétních 

podmínek a plánů škol a posílení jejich autonomie. Také je to nástroj pro zvýšení 

flexibility vzdělávání a rozvíjení tvůrčích schopností učitelů. MŠMT pro účely snadnějšího 

uvedení RVP v platnost vydalo různé metodické materiály, jako například vzorové 

zpracování RVP na ŠVP13. 

 Dokumenty RVP nesou kromě metodických pokynů několik různých typů obsahu. 

Každý z těchto typů definuje nějaký přístup k požadavkům kladeným na žáky. Tyto 

přístupy se nazývají klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a průřezová témata. Z těchto 

metodik musí zodpovědný tým na každé škole vytvořit odpovídajícím způsobem Školský 

vzdělávací program. Normou pro kombinaci těchto metodik je tzv. Rámcový učební plán14, 

který předepisuje časové dotace jednotlivým částem. 

1.1.1.1 Klíčové kompetence 

 Klíčové kompetence podle metodického pokynu15 představují souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve 

společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k 

jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu, a k posilování funkcí občanské 

společnosti. Jsou jimi například kompetence k učení: 

                                                 

 

 

11 (MŠMT, 2015 str. 5) 

12 (ÚIV, MŠMT ČR, 2001 str. 38) 

13 (MŠMT, 2009) a jiné. 

14 Viz kapitola 1.1.1.6 Rámcový učební plán 

15 (MŠMT, 2015 str. 10) 
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• (žák) vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 

a celoživotnímu učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě  

nebo také kompetence občanské: 

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen 

vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si 

povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si 

vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu atd. viz (MŠMT, 2015 stránky 

10-13) 

Gymnaziální RVP obsahují například kompetence k podnikavosti: 

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené 

výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené 

aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu; 

• chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a 

kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na 

své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory atd. viz (VÚP, 2007 

stránky 8-11)  

1.1.1.2 Vzdělávací oblasti 

  Vzdělávací oblasti jsou souborem kategorií, do kterých je veškeré vzdělávání 

rozděleno. Nazývají se například Jazyk a jazyková komunikace nebo Člověk a svět práce 

atd. Navíc jsou v této sekci definovány takzvané Vzdělávací obory a Očekávané výstupy. 
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1.1.1.3 Vzdělávací obory 

 Vzdělávací obory jsou podmnožiny vzdělávacích oblastí16 a obsahují předepsané 

učivo a očekávané výstupy. Předepsané učivo například pro gymnaziální obor Fyzika 

(podmnožina vzdělávací oblasti Člověk a příroda) obsahuje soustavu fyzikálních veličin a 

jednotek, absolutní a relativní odchylka měření atd. a navíc tzv. očekávané výstupy. 

1.1.1.4 Očekávané výstupy 

 Očekávané výstupy jsou závazné a představují normu, která musí být na konci 

prvního a druhého stupně (v případě základní školy, a konci vzdělání v případě středních 

škol) splněna17. Jedná se o konkrétní dovednosti identifikované kódy např.: 

• ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

• ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti atd. 

viz (MŠMT, 2015 stránky 14-121) 

1.1.1.5 Průřezová témata 

 Průřezová témata reprezentují podle metodiky okruhy aktuálních problémů 

současného světa18. Jsou to tedy na rozdíl od Vzdělávacích oblastí, které představují 

strukturu celého vzdělávacího obsahu, určitá témata, která prochází všemi oblastmi. Jsou 

jimi například: 

• Osobnostní a sociální výchova 

• Výchova demokratického občana 

• Mediální výchova atd. viz (MŠMT, 2015 stránky 125-137) 

Každé téma obsahuje podrobný popis obsahu. Témata jsou závazná, ale není předepsáno 

kdy a jak mají být do výchovy zahrnuta19. Jedním z témat pro základní školu i pro 

                                                 

 

 

16 (VÚP, 2007 str. 99) 

17 Viz (MŠMT, 2015 str. 14) a (VÚP, 2007 str. 5) 

18 (MŠMT, 2015 p. 125) 

19 (MŠMT, 2015 str. 125) 
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gymnázia je Mediální výchova. Vzhledem k tomu, že témat pro ZŠ je pouze 6 a pro 

gymnázia 520je zřejmé, že se jedná o důležité téma. 

1.1.1.6 Rámcový učební plán 

 Rámcový učební plán je klíč, podle kterého vznikne Školský vzdělávací plán. RUP 

definuje časové dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti a v některých případech i jim 

podřízené vzdělávací obory. 

 

Obrázek 1 Ukázka rámcového učebního plánu pro základní školy.21 

 U průřezových témat je v RUP uvedena povinnost „zařadit a realizovat je se všemi 

žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni; pokud je realizováno formou samostatného 

vyučovacího předmětu, je předmět dotován z disponibilní časové dotace“ 22 - to je časový 

rámec určený pro potřeby školy: „(škola) využívá disponibilní časovou dotaci k realizaci 

takových vzdělávacích obsahů, které podporují specifická nadání a zájmy žáků a pozitivně 

motivují žáky k učení. V případě žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je možné využít 

                                                 

 

 

20 (MŠMT, 2015 str. 125), (VÚP, 2007 str. 65) 

21 (MŠMT, 2015 str. 140) 

22 (MŠMT, 2015 str. 140) 
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disponibilní časovou dotaci v ŠVP k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče…“23.  

Je tedy zcela na libovůli školy, zda realizuje průřezová témata včetně mediální výchovy 

formou samostatného předmětu v rámci času, který má pro takovou činnost kdispozici, 

nebo rozprostře látku do jiných předmětů. PhDr. Dagmar Sochorová, Ph.D. provedla 

výzkum mezi učiteli českého jazyka24 a zjistila, že 55.5 % z nich začleňuje mediální 

výchovu do svého předmětu. 17.33 % ji vyučuje jako samostatný předmět. 

 

Obrázek 2 Začlenění mediální výchovy do ostatních předmětů25 

1.2 Doporučené očekávané výstupy 

 Jak bylo uvedeno v předchozích odstavcích, obsah RVP je rozdělen do tří typů 

obsahů, jedná se o klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a průřezová témata. Typ 

průřezová témata navíc obsahuje definice tzv. očekávaných výstupů, což jsou konkrétně 

vymezené dovednosti, ze kterých je možno žáky zkoušet. Výzkumný ústav pedagogický 

připravil podobné materiály také pro průřezová témata. Na rozdíl od očekávaných výstupů 

ovšem nejsou tyto výstupy povinné, jedná se pouze o metodickou pomůcku26.   

 Konkrétně se v dokumentech uvádí, že „(...) pro chvíli, kdy si učitel položí otázku, 

                                                 

 

 

23  (MŠMT, 2015 str. 141) 

24 (Sochorová, 2016 str. 109) 

25 (Sochorová, 2016 str. 109) 

26 Vzhledem k této podobnosti je zvolený název zavádějící. Doporučené očekávané 

výstupy jsou opravdu pouze doporučené na rozdíl od těch povinných, které jsou součástí 

RVP. Daleko významnější rozdíl je ovšem v jejich zaměření, týkají totiž jiné části 

vzdělávacího programu. Proto by byl vhodnější název Doporučené výstupy průřezových 

témat. 
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zda žákům z jednotlivých tematických okruhů průřezových témat zprostředkovávají vše 

podstatné, bylo třeba vytvořit metodickou podporu, která by konkretizovala průřezová 

témata v Rámcovém vzdělávacím programu a usnadnila integraci jejich tematických 

okruhů do vyučovacích předmětů. Na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů 

nejsou doporučené očekávané výstupy závazné, ale pomáhají učitelům pro potřeby výuky 

konkretizovat vědomosti, dovednosti, znalosti, postoje a hodnoty, které je důležité u žáků 

prostřednictvím průřezových témat rozvíjet27“. 

 Metodická pomůcka se nazývá Doporučené očekávané výstupy a je vysoce 

relevantní k této práci. Téma mediální výchovy je v RVP realizováno právě 

prostřednictvím průřezových témat a tato příručka doplňuje průřezová témata o objektivní 

kritéria. K dispozici jsou dvě publikace pro základní školy a pro gymnázia28. Dohromady 

je k mediální výchově definováno 69 doporučených očekávaných výstupů např.: 

• rozeznává zvolené výrazové prostředky jako příznakové a roli jejich citového 

zabarvení pro „navádění“ uživatele k určitému výkladu obsahu sdělení 

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

cílovém (plánovaném) příjemci a dále viz (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/1 str. 

68 a dále) 

1.3 Role učebnic ve výuce 

 Jak uvádí metodický portál k RVP v souladu s Národním programem rozvoje 

vzdělávání29 neexistují žádné závazné učebnice a každá škola může postupovat jakým 

způsobem uzná za vhodné: Ve shodě se školským zákonem (§27, odst. 2) mohou školy 

kromě učebnic a učebních textů schválených MŠMT používat i jiné, které nejsou v rozporu 

s cíli vzdělávání, jež stanovuje školský zákon, a s příslušným RVP. Je tedy možnost vytvářet 

i vlastní texty30. Předpokládá se, že učebnicová nakladatelství připraví konkrétní tituly, 

                                                 

 

 

27 (kráceno) (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/1 str. 5) 

28 (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/1), (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/2) 

29 (ÚIV, MŠMT ČR, 2001) 

30 (NÚV, 2017) 
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které budou v co největší míře vycházet z RVP tak, aby poskytly učební materiály školám i 

přes to, že se jednotlivé školské vzdělávací programy liší31. 

1.4 Mediální výchova a mediální studia 

 Jak je uvedeno v předchozích kapitolách, základní a gymnaziální školství vyučuje 

žáky v oblasti tzv. mediální výchovy. Téma je popsáno takto32: „…Mediální výchova má 

vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si 

některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich 

historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a 

nezávislé 

zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat 

nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, 

popřípadě je asociovat s jinými sděleními; dále pak orientaci v mediovaných obsazích a 

schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – 

od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času…“ 

 Jedná se tedy základní a praktickou schopnost užívat média a také základy mediální 

tvorby. Nabízí se srovnání s akademickými obory mediální studia a žurnalistika. Ty jsou 

prakticky stejného zaměření a profilují se jako více teoretické. Takto je například popsán 

bakalářský kombinovaný obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy:   

 „Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří při výkonu profese přicházejí do 

častého kontaktu s médii. Uchazeči se seznámí s principy fungování médií, s 

předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, 

současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy. Absolventi také získají 

vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se základními oblastmi mediálních 

studií, osvojí si nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky 

vyhodnocovat mediované informace...“33 

                                                 

 

 

31 (NÚV, 2017) 

32 (MŠMT, 2015 p. 137) 

33 (FSV UK, 2017) 
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 Základní rozdíl oborů základních a středních škol na jedné straně a oborů 

vysokoškolských na straně druhé můžeme nalézt například ve způsobu, jakým jsou 

tvořeny. Jedny jsou definovány rámcovými vzdělávacími programy34 a druhé jsou jako 

vysokoškolské obory akreditovány patřičným postupem podle zákona o vysokých 

školách35. Další rozdělení je ovšem nejisté, metodické materiály tyto rozdíly nijak 

nedefinují a pro mediální studia neexistuje jednoznačné vymezení už jen proto, že se tento 

akademický obor studuje celosvětově. Z podstaty věci samozřejmě vyplývá, že by obory 

základních a středních škol měly být jednodušší úměrně věku žáků. 

 Příbuznost těchto oborů je výhodná pro tuto práci. Jedním z možných způsobů 

posouzení obsahu učebnic mediální výchovy může být právě klasifikace témat podle teorií 

a kategorizací obsažených v metodikách mediálních studií.  

  

                                                 

 

 

34 (MŠMT, 2015) 

35 (Zákon č. 137/2016 sb) 
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2 Výzkum 

 Výzkum je rozdělen do tří navazujících částí s rozdílným zaměřením a metodikou. 

Cílem první části nazvané 2.1 Sběr materiálu, je zajištění relevantních textů pro další 

výzkum. Druhá část je nadepsána 2.3 Kvantitativní analýza témat a jejím cílem je příprava 

závěrečného kvantitativního výzkumu. Jedná se především o zvolení vhodné kódovací 

jednotky a proměnných, do kterých budou texty kódovány. Třetí výzkumnou částí je 2.3 

Kvantitativní analýza témat a v této kapitole budou v materiálech z první výzkumné části 

kvantifikována témata objevená v druhé výzkumné části. Vznikne tak ucelený přehled 

učebnic, jejich témat a četnosti zastoupení těchto témat. 

2.1 Sběr materiálu 

Cílem této části výzkumu je shromáždit materiál potřebný pro následující analýzy. 

2.1.1 Výzkumný problém 

 Pro následný výzkum učebnic Mediální výchovy je nutno provézt průzkum trhu a 

zajistit dostupné materiály. 

2.1.2 Metoda výzkumu 

 Jedná se o kvalitativní výzkum. Cílem je obsáhnout celý český trh s učebnicemi a 

získat přehled o všech publikacích relevantních k výzkumu. Jedná se tedy o průzkum trhu. 

Kvalitativní výzkum tak, jak jej definuje Jan Hendl36, je dynamický výzkumný proces bez 

předem dané struktury nebo rozsahu vzorku. Výzkumný plán je navržen pouze předběžně a 

během výzkumu je přezkoumáván a měněn.  

 Důležitým faktorem kvality zprávy o kvalitativním výzkumu, jak uvádí Jan Hendl, 

je podrobný popis zkoumání s cílem nevynechání ničeho, co by vedlo k pochopení 

situace37. Proto bude protokol k výzkumu sepsán formou kráceného výzkumného deníku. 

Tento protokol bude obsahovat všechny kontaktované osoby a prověřené zdroje, včetně 

těch, které nepřinesly nebo nerozšířili výzkumné výsledky. 

                                                 

 

 

36  (Hendl, 2005 str. 50) 

37  (Hendl, 2005 stránky 51,52) 



17 

 

 Plán výzkumu vzniká intuitivně a je postupně upravován. Zaznamenávány jsou i 

neúspěšné pokusy o získání informací. V případě tohoto výzkumu budou nejprve 

kontaktovány osoby z akademické nebo pedagogické sféry anebo autoři RVP, či 

metodických materiálů, s žádostí o konzultace. Cílem bude získat reference na konkrétní 

učebnicové tituly nebo zjištění, kde jsou takové reference k dohledání. 

 Následně bude zkoumána nabídka prodejců učebnic online a dotazováni pracovníci 

v kamenných prodejnách na relevantní materiály. 

 Výchozím bodem pro výzkum bude dle výše popsané metodiky Poradna 

konzultačního centra Národního ústavu vzdělávání (NÚV), Katedra mediálních studií 

Univerzity Karlovy na Sociologické fakultě a internetové vyhledavače Google.com a 

Heureka.cz. Získané materiály budou hodnoceny podle těchto kritérií:  

1. Materiál je zaměřený na mediální výchovu, deklaruje to svým názvem, popisem 

autora, vydavatele či prodejce nebo je doporučen nějakou další autoritou k tomuto 

účelu. Nezáleží na tom, zda materiál navazuje nebo odkazuje na RVP. Jakýkoliv 

materiál zaměřený na mediální výchovu ve smyslu kapitoly 1.4 Mediální výchova a 

mediální studia splňuje toto kritérium. Je tomu tak pro případ, že se jedná o reedici 

starší publikace vzniklé před kurikulární reformou, překlad zahraniční literatury 

nebo jinou relevantní literaturu. 

2. Materiál je určený pro školní výuku na základních či středních školách v ČR. 

3. Jedná se o učebnici nebo cvičebnici určenou přímo žákům. Ve výzkumu tedy 

nebudou zahrnuty metodické příručky, vzorové RVP apod. Jedná se tedy o 

učebnice, cvičebnice, pracovní sešity apod. 

4. Materiál je tištěný a je volně dostupný v distribuční síti knih, nebo přímo 

učebnic a je označen ISBN. Orientace na tištěné publikace evidované pomocí ISBN 

zaručuje trvalost zjištěných výsledků. Online zdroje, komunitně tvořené pracovní 

listy, sdílené ŠVP apod. jsou velice proměnlivé a/nebo nejsou veřejně dostupné, 

proto by nebylo možné je tímto způsobem zkoumat. 

5. Materiál byl vydaný v posledních pěti letech nebo je doposud dostupný 

v prodejní síti. Toto kritérium redukuje vzorek na učebnice, které jsou reálně 

dostupné a je možné je pořídit, nebo byly pořízeny nedávno – i když nyní již 

dostupné nejsou.  

V návaznosti na výše popsanou metodu budou výzkumné otázky stanoveny takto: 
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• Hlavní výzkumná otázka: Jaké materiály je možno získat pro výuku 

průřezového tématu Mediální výchova? 

• Pomocná výzkumná otázka: Je známa nějaká autorita, která eviduje učební 

texty pro průřezové téma Mediální výchova? 

 Jak uvádí Miroslav Disman38, výzkum by měl být validní a reliabilní, což znamená, 

že výzkumem bude při jeho opakování dosaženo stejných výsledků, pokud nebyly 

změněny vstupní podmínky a výsledky přinášejí odpověď na zadání. Takový výzkum má 

hodnotu a postup vedoucí k prezentovanému výsledku je možno ověřit anebo zopakovat, 

neboť je uvedeno dostatek informací pro takové ověření nebo opakování. 

 Validitu tohoto výzkumu můžeme konstruovat dle předpokladu, že zkoumání bude 

prováděno více metodami souběžně39. Konkrétně se jedná o průzkum a rozhovory v oboru 

prodeje učebnic, v akademické sféře a státní správě. Všechny tyto metody mohou samy o 

sobě přinést kompletní výsledky, jejich kombinací dojde k vysoké pravděpodobnosti 

dosažení validních hodnot. Nutno ovšem poznamenat že validita kvalitativního výzkumu je 

vždy problematická, jak uvádí například Hendl40, protože se vždy jedná o subjektivní a 

nestrukturovaný proces. Metodu, při které je validita zajišťována více zdroji, jako 

v případě této analýzy, označuje Hendl jako konstruktovou validitu41.  

 Jako další kontrolu kvality výzkumu budeme hodnotit tzv. teoretické nasycení 

kategorií. Jak uvádí Strauss a Cobrinová42, cílem výzkumu je dosažení okamžiku, kdy 

nová zjištění nezpřesňují a nerozšiřují výsledky výzkumu. V takovém okamžiku je možno 

zkoumání uzavřít. Zjištění, že se výzkumná činnost nachází v tomto stavu, je jednoduché, 

jakékoliv další pokusy o získání nových dat jsou již neúspěšné, nebo vracejí ty samé 

výsledky, jaké jsou již zaznamenány z předchozích úspěšných pokusů o získání dat.   

 Výsledkem této výzkumné části práce bude soubor materiálů pro následující 

                                                 

 

 

38 (Disman, 2011 str. 62) 

39 (Disman, 2011 str. 65) 

40 (Hendl, 2005 stránky 52,53) 

41 (Hendl, 2005 str. 365) 

42 (Anselm Strauss, 1999 str. 140) 
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kvalitativní analýzu obsahu prezentovaný jako seznam knižních titulů s bibliografickým 

záznamem a podrobnou anotací. Je samozřejmě možné, že nějaké učebnice učenice 

získané v tomto průzkumu trhu budou později během analýzy obsahu vyřazeny, to je 

ovšem žádaný stav. Je to mnohem lepší varianta než kdyby některá učenice nebyla 

analyzována jen pro to, že je například špatně označena, nebo je nabízena na nějakém 

malém segmentu trhu nebo je skryta například jako část knihy v soboru s učebnicemi na 

jiné předměty. 

2.1.3 Průběh výzkumu 

 Vedoucí této práce PhDr. Radim Wolák mne upozornil na vydavatelství učebnic 

Fraus, s.r.o. (IČ: 64831027) a Computer Media s.r.o. (IČ: 26919974) jako na možný zdroj 

učebnic pro mediální výchovu. Na webových stránkách těchto společností43 jsem nalezl 3 

texty odpovídající kritériím dle kapitoly 2.1.2 Metoda výzkumu: 

A. POSPÍŠIL, Jan a LUCIE SÁRA ZÁVODNÁ. Mediální výchova. Kralice na Hané: 

Computer Media, 2009. ISBN 9788074020223. 

B. POSPÍŠIL, Jan a LUCIE SÁRA ZÁVODNÁ. Mediální výchova -  Cvičebnice – 

Zadání. Kralice na Hané: Computer Media, 2009. ISBN 9788074020391.44 

(Nakladatelství Fraus, s.r.o., 2018): 

C. BĚLOHLAVÁ, Eva a Jindřich URBAN. Mediální výchova: pro 2. stupeň ZŠ a 

odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Plzeň: Fraus, 2013. ISBN 978-80-7238-

162-3. 

Následně jsem dotazoval prodejny učebnic: 

• Centrum učebnic na adrese Ostrovní 30/126, Praha 1 

• Academia na adrese Václavské nám. 792/34, Praha 1 

                                                 

 

 

43 (Computer Media s.r.o., 2018) 

44 K této cvičebnici je vydávána také kniha s řešením úkolů ISBN: 978-80-7402-055-1 
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 S dotazem na další texty byla odpověď negativní, kromě výše zmíněných materiálů 

nejsou v těchto prodejnách k dispozici žádné další učebnice nebo cvičebnice na mediální 

výchovu pro základní školy a gymnázia.  

 Následně jsem kontaktoval elektronickou poštou Konzultační centrum Národního 

ústavu vzdělávání (NÚV) s žádostí o poskytnutí konzultace a byl jsem odkázán na PaeDr. 

Markétu Pastorovou. Ta mi v telefonickém rozhovoru sdělila, jako odpověď na druhou 

výzkumnou otázku, že je zde takzvaná ‘doložka’, o kterou si mohou nakladatelství požádat 

na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro své publikace. V případě, že 

je udělena, jsou tyto materiály uvedeny po dobu šesti let v seznamu vydávaném MŠMT a 

mohou být propagovány s textem, že je MŠMT schválilo pro zařazení do tohoto seznamu. 

Doložka není povinná. 

 Dohledal jsem na oficiálních stránkách ministerstva seznamy učebnic s tzv. 

doložkou za roky 2011-2017 (MŠMT, 2018) a nalezl jeden další text. Jedná se o učebnici 

pro gymnázia školy: 

D. KÖHLEROVÁ, Tereza, Jan ZÁVODNÝ POSPÍŠIL a Lucie Sára ZÁVODNÁ. 

Občanský a společenskovědní základ. Prostějov [i.e. Kralice na Hané]: Computer 

Media, 2013. ISBN 9788074021480. 

 (V seznamu se též vyskytovala učebnice Mediální výchova pro 2. stupeň ZŠ a 

příslušné ročníky víceletého gymnázia, kterou už jsem měl v rámci tohoto výzkumu 

evidovánu.) 

 Prohledáváním internetu pomocí obecného vyhledavače Google.com a vyhledavače 

zboží Heureka.cz se nepodařilo nalézt žádné další texty, které by splňovaly uvedená 

kritéria. 

Prostudoval jsem také dvě akademické práce. První z nich je Reflexe učitelů českého 

jazyka a literatury Dagmar Sochorové45. Text obsahuje záznamy ze sociologického 

průzkumu mezi učiteli, kteří několikrát zmiňují, že při své práci využívají učebnice 

mediální výchovy. Konkrétně jsou zmíněna pouze výuková CD Porozumět médiím, což je 

                                                 

 

 

45 (Sochorová, 2016) 
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metodická příručka a pracovními listy, která již není od 2008 dostupná, jak je uvedeno ve 

druhém zkoumaném akademickém textu PhDr. Radima Woláka Učebnice a portály 

mediální výchovy v ČR46. V této práci je zmíněn pouze jediný text odpovídající kritériím 

tohoto výzkumu (POSPÍŠIL, ZÁVODNÁ Mediální výchova), ten je již v rámci tohoto 

výzkumu evidovaný. Další výzkum už nepřináší nové výsledky, proto bylo zřejmě 

dosaženo tzv. teoretické saturace viz metodika výzkumu. Sebraný materiál obsahuje 4 

knihy, jedna je vedena jako pomůcka pro druhý stupeň (Kniha C47) a jedna pro gymnázia 

školy (Kniha D48). Pokud mají být knihy porovnávány, je nezbytné zjistit, pro jaký stupeň 

vzdělání jsou zaměřeny knihy A49 a B50, které nemají své zaměření uvedeno. Proto je třeba 

analyzovat obsah těchto textů. 

2.1.3.1 Výzkum zaměření učebnic A51 a B52 

 Volím následující strategii: náhodné stránky učebnic budu porovnávat 

s průřezovými tématy RVP pro základní školy a gymnázia a budu hledat shodu. Budu také 

posuzovat formu obsahu a její vhodnost pro žáky různých věků. Knihy obsahují 88 stran, 

budu analyzovat strany náhodně vybrané strany č. 11, 33, 55 a 77.  

• Strana 11. obsahuje v knize A53 popis Lasswellova modelu masmediální 

komunikace, zmínku o mediálních institucích, příklady takových subjektů (ČTK, 

Ringier, Bertlesmann) a text o kulturním, politickém a ekonomickém vlivu na 

mediální sdělení. V knize B54 je znalostní kvíz se jmény Burton, Ogilvy, Laswell 

                                                 

 

 

46 (Učebnice a portály mediální výchovy v ČR, 2011) 

47 (Bělohlavá, a další, 2013) 

48 (Köhlerová, a další, 2013) 

49 (Pospíšil, a další, 2009) 

50 (Pospíšil, a další, 2009 (cvičebnice)) 

51 (Pospíšil, a další, 2009) 

52 (Pospíšil, a další, 2009 (cvičebnice)) 

53 (Pospíšil, a další, 2009) 

54 (Pospíšil, a další, 2009 (cvičebnice)) 
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apod., slepé blokové schéma komunikace k doplnění, velice složité doplňovací 

cvičení a osmisměrk. 

• Strana 33. obsahuje v knize A55 dělení masových médií podle formy sdělení a 

úvahu na téma čemu média slouží. Jsou zde stereotypní příklady uživatelů médií a 

rozdělení funkcí médii na zábavnou, informativní, kulturní, sociální a politickou. 

V knize B je test z doslovné znalosti textu učebnice s otázkami jako “Typickým 

příkladem masového pokrytí reklamou je … doplň”. 

• Strana 55. se v knize A56 věnuje formám reklamních poutačů, kladným i záporným 

aspektům tohoto odvětví a financování médií skrze příjmy z inzerce. V knize B57 je 

zatrhávací test o žurnalistice vyžadující velmi přesné definice. 

• Strana 77. se věnuje v knize A58 etice a nezávislosti v žurnalistické práci. Zmiňuje 

historii kodexů žurnalistů v ČR, Syndikát novinářů. Jsou zde vyjmenovány možné 

prohřešky novináře proti etice a box s mezinárodním porovnání míry korupce. 

V knize B59 je test o vnitřním fungování médií vyžadující znalost termínů jako 

“legislativní rámec“ apod. 

Pokud tento obsah porovnáme s RVP a zvážíme jeho formu, můžeme usuzovat, že jsou 

knihy určeny pro gymnázia školy, případně pro druhé stupně základních škol. Hlavní 

důvody pro takový závěr: 

• Dominantní formou obsahu učebnice a cvičebnice je odborný text 

• Jak uvádí metodická pomůcka Doporučené očekávané výstupy60, na prvním 

stupni nepřináší Mediální výchova příliš mnoho faktických znalostí. 

Tuto podkapitolu mohu uzavřít konstatováním, že studované učebnice budou zkoumány 

                                                 

 

 

55 (Pospíšil, a další, 2009) 

56 (Pospíšil, a další, 2009) 

57 (Pospíšil, a další, 2009 (cvičebnice)) 

58 (Pospíšil, a další, 2009) 

59 (Pospíšil, a další, 2009 (cvičebnice)) 

60 (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/2 stránky 70, 71) 
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jako učebnice pro gymnázia školy a druhý stupeň základních škol. V souboru zkoumaných 

materiálů tedy nejsou zastoupeny žádné knihy pro první stupeň ZŠ.   

2.1.4 Výsledky výzkumu 

Hlavní výzkumná otázka tohoto výzkumu zněla: jaké materiály je možno získat pro výuku 

průřezového tématu Mediální výchova. Na tuto otázku je možno odpovědět, že se jedná o 

čtyři materiály: 

A. Mediální výchova – Učebnice žáka61 

Autoři: Jan Pospíšil a Lucia Sára Závozdná 

Počet stran: 88 

Cena s DPH: 180,00 Kč 

Stupeň vzdělání: Základní, 2. Stupeň 

B. Mediální výchova – Cvičebnice zadání/řešení62 

Autoři: Jan Pospíšil a Lucia Sára Závozdná 

Počet stran: 88 

Cena s DPH: 180,00 Kč 

Stupeň vzdělání: Základní, 2. Stupeň 

C. Mediální výchova pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií.63 

Autoři: Eva Bělohlavá, Jindřich Urban 

Počet stran: 96 

Cena s DPH: 109 Kč 

Stupeň vzdělání: Základní, 2. Stupeň, Střední školy 

D. Občanský a společenskovědní základ, Sociologie a média (Köhlerová, a další, 

2013) 

Autoři: Tereza Köhlerová, Jan Závodný Pospíšil, Lucie Sára Závozdná 

                                                 

 

 

61 (Pospíšil, a další, 2009) 

62 (Pospíšil, a další, 2009 (cvičebnice)) 

63 (Bělohlavá, a další, 2013) 
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Počet stran: 92 

Cena s DPH: 220 Kč 

Stupeň vzdělání: Střední školy 

 

 

3 Kniha A 

 

 

4 Kniha B 

 

 

 

5 Kniha C 

 

 

6 Kniha D 

 

 Označení knih A, B, C, D64 bude zachováno i v následujících kapitolách. Kniha B65 

je cvičebnice, která je vydávána společně s učebnicí A. Během následujícího zkoumání 

obsahu bude nutné zjistit, zda ji lze používat samostatně jako pracovní sešit. Pokud by 

samostatné použití nebylo možné, bude z výzkumu vyřazena.  

  

                                                 

 

 

64 (Pospíšil, a další, 2009), (Pospíšil, a další, 2009 (cvičebnice)), (Bělohlavá, a další, 2013), 

(Köhlerová, a další, 2013)  

65 (Pospíšil, a další, 2009 (cvičebnice)) 
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2.2 Kvalitativní analýza obsahu 

Cílem této části práce je analýza struktury a obsahu textů. Výzkum navazuje na dvě 

předchozí výzkumné kapitoly. 

2.2.1 Výzkumný problém 

 Učebnice mediální výchovy obsahují neznámé kategorie obsahů a mají neznámou 

strukturu. Je třeba nalézt validní metodu posuzování těchto obsahů, která by byla 

použitelná jako podklad kvantitativní analýzy. 

2.2.2 Metoda výzkumu 

 Materiál bude analyzován kvalitativní metodou. Dle Strausse a Cobrinové66 může 

tato metoda sloužit jako předvýzkum kvantitativní analýzy, což je právě způsob, jakým 

bude využita v této práci. Bude se jednat o výzkum obsahu (učebnic mediální výchovy).  

 Výsledek této výzkumné části by měl obsahovat tři jasně formulované složky: 

Nejprve hypotézu nebo hypotézy. Tedy tvrzení ve smyslu V učebnicích lze posuzovat 

využívání reálných ukázek z obsahu médií. A pracovní hypotézy, které už lze přímo měřit. 

Disman uvádí67, že pracovní hypotéza je vyjádření vztahu, který lze přímo změřit. Tedy 

soubor tvrzení ve smyslu Pokud je v kódovací jednotce ukázka z reálného mediálního 

obsahu například novin, časopisu, nebo i snímek z televizního rozhovoru nebo záznam 

televizního rozhovoru, nabývá proměnná číslo 12 hodnoty 1. Třetím nezbytným výstupem 

je definice kódovací jednotky. Hendl68 uvádí, že pro výzkum obsahu kvantitativní 

metodou je nutné takovou jednotku definovat a navrhuje volbu mezi tématem, slovem, 

odstavcem, či celým textem. To jsou tedy očekávaná data vycházející z této výzkumné 

části. 

 Jak dále uvádí Hendl69, výzkumník přistupuje ke kvalitativnímu výzkumu jen 

                                                 

 

 

66  (Anselm Strauss, 1999 stránky 10, 11) 

67 (Disman, 2011 stránky 78-85) 

68  (Hendl, 2005 p. 359) 

69  (Hendl, 2005 str. 46) 
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s předběžnými výzkumnými otázkami, které později během práce modifikuje a doplňuje. 

Proto zde předkládám různé přístupy, které se pokusím ověřit, zda jsou validní pro tento 

typ obsahu. Pro ověření validity použiji tato kritéria: 

• Zda je možno pomocí konkrétního postupu popsat většinu zkoumaného 

obsahu. Nemělo by smysl obsah třídit podle klíče, který by nebyl platný pro velkou 

část zkoumaného materiálu.  

• Zda jsou zjištění získané tímto přístupem přínosná. Mým cílem je specifikovat 

jaký konkrétní význam má zkoumané kritérium pro učitele, žáky nebo veřejnost.  

• Zda je možno uplatnit takovou metodiku v kvalitativním výzkumu. Z 

praktických důvodů musí splňovat zvolená metodika kritéria kvantitativního 

výzkumu, který bude navazovat. Musí tedy umožňovat vytvoření praktického 

množství jednoznačné a srozumitelné definovaných pracovních hypotéz. 

 Nyní tedy budu předkládat jednotlivé postupy, které se následně pokusím ověřit. U 

každého z nich budu posuzovat podle těchto daných kritérií, zda má vypovídající hodnotu 

(je validní) k tématu práce, tedy kategorizují obsah učebnic mediální výchovy. Pokud 

přístup splní všechna tři kritéria, bude použit pro následující kvantitativní výzkum. 

Možným výsledkem bude tedy jeden, více nebo žádný přístup. Za předpokladu, že bude 

nalezen jeden nebo více přístupů, budou použity všechny. V kvantitativním výzkumu by se 

tedy v případě více různých přístupů kódovalo v oddělených systémech kódů, a i 

interpretace výsledků by byla několikanásobná. Osobně bych považoval takovou situaci za 

ideální, více pohledů na zkoumané texty by přineslo lepší porozumění obsahu a více 

možností srovnat knihy navzájem. 

 V případě, že by se nepodařilo nelézt ani jeden validní přístup splňující všechna 

kritéria, nemohl by být následující kvantitativní výzkum realizován. Pak by bylo nutné 

najít náhradní řešení na zakončení studie. Nabízí se několik scénářů podle toho, které 

kritérium by se nepodařilo splnit. V případě, že by to bylo první kritérium a problém by se 

projevoval takovým způsobem, že by nebylo možné nalézt metodu pro společnou pro 

všechny knihy, mohla by být každá kniha zkoumána zvlášť, podle systému, který ji 

popisuje nejlépe. Pak by závěrečné výsledky celé práce nemohly knihy srovnávat 

navzájem, ale pouze je popisovat každou zvlášť. V případě, že by se nepodařilo splnit 

poslední kritérium, tedy že není možno provézt kvantitativní výzkum pro velké množství 
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proměnných nebo není možné vytvoření pracovních hypotéz, bylo by možné zakončit práci 

kvalitativním výzkumem. 

 Následují kapitoly jednotlivých výzkumných přístupů. 

2.2.3.1 Přístup první: kódování podle metodické pomůcky DOV 

 Po konzultaci s mým vedoucím práce PhDr. Radimem Wolákem bylo navrženo, že 

by výzkum mohl směřovat k porovnání učebnic s doporučenými očekávanými výstupy, 

které jsou metodickou pomůckou pro přípravu ŠVP viz kapitola 1.2 Doporučené očekávané 

výstupy. Vzhledem k tomu, že VÚP vydal metodickou pomůcku Doporučené očekávané 

výstupy (DOV), která konkretizuje očekávané výstupy RVP (viz kapitola 1.1.1.4 

Očekávané výstupy), nabízí se použití tohoto materiálu ke klasifikaci vybraných učebnic. 

Autoři uvádí70, že materiál pomáhá “…ve chvíli, kdy si (učitel) položí otázku, zda žákům z 

jednotlivých tematických okruhů průřezových témat zprostředkovávají vše podstatné”. Ze 

stejného důvodu můžeme použít tento materiál na zkoumané učebnice mediální výchovy. 

Zodpovíme tak stejnou otázku i vzhledem k obsahu učebnic – obsahují tyto texty pro výuku 

průřezového tématu vše podstatné? 

2.2.3.2 Přístup druhý: kódování podle cílů RVP 

 V úvodu RVP je ke klíčový kompetencím uvedeno71, že „představují souhrn 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a 

uplatnění každého člena společnosti“, proto by mohlo být zajímavé odpovědět na otázku, 

které z cílů učebnice plní a které musí být do výuky přineseny jinou cestou. Otázkou pak 

je, zda bude možné takto široce pojímané vlastnosti převést do pracovních definic, které by 

měly být výsledkem této výzkumné části. 

 Přínosem takového zjištění by bylo posouzení vnitřní integrity materiálů RVP – zda 

sledují dosažení cílů, které si stanovují. Takový výzkum by také odpovídal na otázku, jaké 

kompetence jsou vyžadovány Ministerstvem školství.  

                                                 

 

 

70 (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/2 str. 5) 

71  (MŠMT, 2015 str. 4) 
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2.2.3.3 Přístup třetí: kódování podle Mediálních studií 

Mediální studia jsou akademický obor72 nabízející různé systemizace a vzorce analýzy 

médií. Nalezneme zde popisy komunikačních procesů, výrobních procesů médií, různé 

klasifikace obsahů, národních mediálních systémů, definice všech účastníků mediálního 

působení, rozbory legislativy, pojmosloví atd. Je tedy možné, pokud jsou učebnice 

mediální výchovy spíše teoretické, doplnit k probírané látce vyšší koncepty a teorie. Tedy 

například pokud je probírána rozhodující funkce vedoucích pracovníků v redakci může být 

text označen kódem odkazující k teorii tzv. gate-keepingu73, pokud se hovoří o struktuře 

novinového článku, můžou být značen objektivní styl74 apod. Vznikl by tedy jakýsi rejstřík 

pojmů reprezentovaný kódy obsahu a následně analýza zastoupení těchto kódů 

v učebnicích mediální výchovy. Jako zmíněný rejstřík by mohl posloužit nějaký již 

existující seznam například Slovník mediální komunikace PhDr. Irena Reifové, Ph.D. 75 

2.2.3.4 Přístup čtvrtý: klasifikace forem obsahu 

Tento přístup není postaven na žádném pevně definovaným principu. Jedná se náhodný 

soubor možností klasifikace obsahu z hlediska jeho formy. Tato metoda se z principu věci 

nemůže vyjádřit k tomu, o čem učebnice učí. Jedná se tedy o pokus odpovědět na otázku 

jakým způsobem učebnice učí. Už zvoleným médiem – tištěnými učebnicemi – došlo ke 

značné redukci možných formátů. Výběr je omezen pouze na ty formáty, které unese 

potištěný papír. Jedná se o klasifikace délek textů, hypertextuality – v případě knihy 

realizovanou odkazy na kapitoly, doplňkovými boxy, navigačními značkami apod., 

                                                 

 

 

72 Viz kapitola 1.4 Mediální výchova a mediální studia 

73 Pojem „gatekeeping“, „hlídání u brány“ se používá pro označení procesů, jimiž se při 

práci v médiích provádí výběr (Wikisofia, 2013) 

74 Specifický objektivní vyjadřovací styl, jeden z funkčních stylů současné češtiny. Termín je 

přijímán jako abstrahující a nadřazené označení pro stylové ztvárnění komunikace, kterou 

zprostředkovávají masová média (Nový encyklopedický slovník češtiny). 

75 Reifová, Irena (2004) Slovník mediální komunikace [Dictionary of Media Communication 

]. Praha: Portál. 
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symboly účelů obsahů – značky vymezující otázky, úkoly, doplňkové texty. Obsahy 

obrázků, jedná-li se o reálný mediální obsah, fiktivní demonstrační mediální obsah, 

fotografii demonstrující životní situaci, schéma, dekorační grafické prvky bez vztahu 

k učivu apod. Také různé tabulky, vložené pracovní listy, křížovky a jiné hry atd. 

 Zásadní otázkou je vedle proveditelnosti také kritérium praktičnosti takového 

výzkumu. Zda existuje zajímavý a přínosný poznatek plynoucí z přesného vyčíslení 

skladby obsahu. Vzhledem k tomu, že praktičnost je jedním ze tří kritérií, podle kterých je 

posuzováno, zda je konkrétní přístup vhodný k výzkumu, bude nutné najít nějaké praktické 

hledisko nebo tuto cestu zavrhnout. Případně mohou na otázku, jaké formy obsahu jsou 

v učebnicích, odpovědět pouze výsledky tohoto kvalitativního výzkumu a od nadbytečného 

kvantifikování může být upuštěno.    

2.2.3.5 Výzkumné otázky 

Vezmeme-li v úvahu všechny tyto přístupy, mohou výzkumné otázky vypadat takto:    

1. Jaké jsou vhodné kategorie pro kvantitativní kódování materiálů? 

2. Lze kódovat pomocí pomocného metodického materiálu Doporučené očekávané 

výstupy (splňuje tato metoda kritéria validity, viz výše)? 

3. Lze definovat a kódovat obsah podle toho, zda rozvíjí cíle RVP – vědomosti, 

dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty (splňuje tato metoda kritéria)?  

4. Lze vytvořit soubor teorií z akademického oboru Mediální studia a následně podle 

něj klasifikovat obsah? 

5. Lze roztřídit obsah podle formy?  

6. Existují nějaké další přístupy ke kódování splňující kritéria?76 

7. Jaká je ideální kódovací jednotka napříč všemi materiály? 

2.2.3.6 Vzorek 

 Předběžně je stanoveno, že vzorkem budou celé texty všech učebnic objevených v 

                                                 

 

 

76 Podle metodiky kvalitativního výzkumu, tak jak byla popsána v úvodu se předpokládá, 

že hypotézy a výzkumné otázky jsou před výzkumem stanoveny pouze předběžně, tato 

otázka je otevřená pro další přístupy, které budou objeveny až během výzkumu.   
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předchozí výzkumné části (4 knihy, 364 stran). Disman definuje základní soubor neboli 

populaci jako skupinu všech jednotek, pro které považujeme výzkum za platný. Jako 

vzorek pak definuje soubor jednotek, na kterých výzkum provádíme77. V tomto případě je 

vzorek shodný se základním souborem, neboť jsou zkoumány všechny učebnice v celém 

jejich rozsahu.  

 Podle Strausse a Cobrinové je cílem výzkumu dosažení tzv. teoretického nasycení 

všech kategorií78. Pokud tedy dojde k situaci, že se již nebudou objevovat nové nebo 

významné údaje může být kódování ukončeno. V takovém případě bude regulován vzorek 

tak, aby z každé publikace bylo zpracováno právě takové množství textu, že bude dosaženo 

teoretického nasycení kategorií. Nestane se však, že by některá z publikací nebyla alespoň 

částečně zpracována. 

2.2.3.7 Kódování 

 Texty budou kódovány otevřeným kódováním dle Strausse a Cobrinové79. 

Základem tohoto postupu je rozbor každé věty nebo odstavce s cílem zjistit, jaký jev se zde 

vyskytuje nebo co je reprezentováno. Následně je každému identifikovanému jevu přiřazen 

název, který jej reprezentuje. Názvy je vhodné volit výstižně a prakticky, aby shodné 

fenomény reprezentované jinými částmi textu byly označované stejně. 

 Strauss a Cobrinová80 uvádí příklad záznamu ze sběru dat metodou pozorování a 

ukazují, jak takový záznam kódovat otevřeným kódováním: “Všimnete si, že paní se 

pozorně rozhlíží po kuchyni, pracovišti, zaměřuje se chvíli tam a chvíli jinam a 

zaznamenává, co se děje” Tuto skutečnost analyzují pomocí otázky: “Co tam dělá?“ a 

odpovídají si “sledování”, což je první použitý název pro tento fenomén a následně se ptají 

“Co pozoruje?” a odpovědí je druhá část zaznamenaného názvu “kuchyňských prací”. V 

jejich výzkumu tedy došlo k označení jednoho fenoménu relevantním názvem, se kterým 

může být dále nakládáno. Druhým způsobem jsou takzvané kódy in vivo, které pocházejí 

                                                 

 

 

77 (Disman, 2011 str. 93) 

78 (Anselm Strauss, 1999 str. 140) 

79 (Anselm Strauss, 1999 stránky 42-52) 

80 (Anselm Strauss, 1999 str. 44) 
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podle Strauss a Cobrinová81 přímo z materiálu. Jedná se o taková slova, která jsou použitá 

již ve zkoumaném obsahu a zastřešují nějakou kategorii dostatečně chytlavým a trefným 

názvem. Kódy tedy nevymýšlí výzkumník, ale zachycuje je ve zkoumaném prostředí. 

Veškerá metodiku popisují Strauss s Cobrinovou na sociologických výzkumech 

prováděných pozorováním nebo rozhovory. Výzkum dokumentů včetně obsahu médií je 

ovšem také validní formou sběru dat, jak uvádí například Hendl82. 

 Podle této metody budou v textech označovány úryvky relevantní k výzkumným 

otázkám a následně přiřazovány do kategorií. Průběžně bude kontrolováno, zda jsou 

vznikající kategorie dobře zastoupeny v textech, aby jejich pozdější kvantifikace byla 

relevantní.  

 Podrobnou definicí těchto výsledných kategorií vznikne kódovací tabulka 

kvantitativního výzkumu. Proces, během kterého jsou výsledky otevřeného kódování 

sdružovány do kategorií se nazývá dle Hendla83 axiální kódovaní. Jedná se o činnost, při 

které hledáme koncepty průniky kategorií s cílem odhalit vyšší logický řád mezi kódy.  

 Některé kategorie jsou již předem připravené a popsané výše v této kapitole, 

některé vzniknou až během práce s textem. 

 Stejně jako kódy obsahu, budou označovány možné struktury v textu (odstavce, 

kapitoly, stránky apod.), aby mohla být určena ideální kódovací jednotka napříč celým 

základním vzorkem.  

 Neopomenutelným faktorem úspěšného kódování je tzv. teoretická citlivost. Jak ji 

popisují Strauss s Cobrinovou84, „poukazuje na určitou osobní vlastnost badatele, a to na 

schopnost rozlišovat jemné detaily ve významu údajů. Lidé provozující výzkum mohou mít 

různou citlivost závisející na jejich znalostech a zkušenostech ve zkoumané oblasti. Je 

možné ji během výzkumu dále rozvíjet. Teoretickou citlivostí se rozumí schopnost vhledu, 

schopnost dát údajům význam, rozumět a oddělit související od nesouvisejícího. To vše se 

                                                 

 

 

81 (Anselm Strauss, 1999 str. 48) 

82 (Hendl, 2005 str. 208) 

83 (Hendl, 2005 p. 252) 

84 (Anselm Strauss, 1999 stránky 27-31) 
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děje spíše na pojmové než na konkrétní úrovni.“ Je to tedy obecně řečeno schopnost vidět a 

rozlišovat. Tato schopnost má kořeny ve znalosti literatury, teorií v profesní a osobní 

zkušenosti, ale také v tvořivosti a schopnosti myslet mimo zavedené kategorie. Strauss 

s Cobrinovou85 uvádí techniky k zvýšení teoretické citlivosti, jsou jimi převážně různé 

druhy otázek: co, kdo, kdy, jak, hledání protikladů: pokud by tato osoba neexistovala, jak 

by se ostatní chovali?, a kritický pohled na vlastní úsudky: opravdu se domnívám, že toto 

je příznak chudoby? Opravdu? Jde tedy o to rozvíjet své schopnosti a upravit svůj přístup 

k dosažení co nejefektivnějšího porozumění zkoumaného materiálu. V mém případě mohu 

svou teoretickou citlivost opřít o praxi učitele na základní škole, studium Mediálních studií 

a práci v mediálních organizacích (časopisové vydavatelství, Svobodná Evropa/Radio 

Liberty). 

 Kódovací jednotku definuje Scherer86 jako jednotku obsahu, k níž se váže naše 

měření. Hendl87 uvádí, že pro výzkum obsahu kvantitativní metodou je nutné takovou 

jednotku definovat a navrhuje volbu mezi tématem, slovem, odstavcem, či celým textem. 

 Podobně jako u předchozí výzkumné části je nutné zaměřit se na validitu a 

reliabilitu výsledků tak, jak ji popisuje Disman88. Hendl89 uvádí, že kvalitativní výzkum je 

vždy subjektivní a nestrukturovaný proces, proto je velmi sporné, zda je možné jej 

opakovat se stejnými výsledky. Proto považuji za důležité, aby i tato výzkumná část 

obsahovala dostatečně detailní a spojitý záznam o průběhu výzkumu, který by umožnil 

kontrolovat postup analýzy. 

2.2.3 Průběh výzkumu 

 Z přípravy na výzkum popsané v předchozí kapitole mám připraveny čtyři přístupy, 

které budu ověřovat v textech nejprve pomocí otevřeného kódování, jak bylo též popsáno. 

Operativně budu upravovat metodiku podle zjištění v obsahu a nevylučuji ani, že objevím 

                                                 

 

 

85 (Anselm Strauss, 1999 stránky 53-69) 

86  (Scherer, 2004 str. 40) 

87  (Hendl, 2005 p. 359) 

88 (Disman, 2011 str. 62) 

89 (Hendl, 2005 stránky 52, 53) 
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nový přístup, který nebyl doposud popsán. Kódy vpisuji přímo do knih a metodiku zapisuji 

do výzkumného deníku, následující text je krácenou formou tohoto deníku s cílem umožnit 

kontrolu a opakování všech postupů.   

2.2.3.1 Přístup první: kódování podle metodické pomůcky DOV 

 Výzkum začínám rozborem dokumentů Doporučené očekávané výstupy (DOV) pro 

střední školy a pro druhý stupeň základních škol (žádný ze zkoumaných textů není 

zaměřen na první stupeň ZŠ). Kapitoly zaměřené na mediální výchovu90 redukované o 

první stupeň ZŠ a SŠ obsahují 9 tematických okruhů ve kterých je 69 konkrétních 

očekávaných výstupů. Mým cílem je vytvořit metodu pro porovnání obsahu DOV a 

zkoumaných textů.  

 Nejprve si připravuji snadno čitelný seznam všech relevantních DOV a 

vytvářím kódy pro jednotlivé položky (viz příloha č 1. Kódovací tabulka). Původní 

materiál neobsahuje číslování jednotlivých podkategorií. Zvolím číslování zlomkem 1-9/1-

9. První číslo značí kategorii, 1-4 jsou kategorie pro druhý stupeň ZŠ, 5-9 jsou kategorie 

SŠ. Druhé číslo určuje konkrétní výstup, nejširší kategorie jich obsahuje 9, nejužší 6. 

Následně kóduji: 

1. Očekávané výstupy (primární kategorie kódů)  

Např. druhý výstup čtvrté kategorie “(žák) vysvětlí význam rozšíření knihtisku, 

přenosu sdělení rozhlasovým a později televizním signálem a význam nástupu 

síťových médií pro společnost” kóduji k odstavci, ve kterém je řeč o vzniku 

knihtisku kódem „4/4“. 

2. Témata konkrétních sekcí DOV (pomocná kategorie kódů) 

Například třetí okruh “Stavba mediálních sdělení” kóduji ke cvičení, které směřuje 

k psaní agenturní zprávy kódem „3“. 

3. Témata obsahu (pomocná kategorie kódů) 

Například kapitolu o reklamě, historii nebo legislativě kóduji jako “reklama”, 

“historie” a “legislativa”. Následně si stejným způsobem kóduji také DOV a 

                                                 

 

 

90 (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/1) a (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/2) 
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získávám klíč, podle kterého budu moci později zkoumat relevantní části textu 

s relevantními sekcemi metodiky. 

4. Dle výše popsané metody otevřeného kódování označuji kód i dalšími kódy 

vztahujícími se k obsahu a formě. Mým cílem je objevit významy a souvislosti, ze 

kterých může později vyplynout nějaká další metoda výzkumu. Například označuji 

chyby v textu, použité názvy pro různé fenomény (například jsou zde označována 

odborná média pro úzkou cílovou skupinu jako „alternativní“)  

 Zvolená metodika se osvědčuje, v určitém okamžiku je již zaznamenáno v celém 

zkoumaném textu velké množství kódů těchto tří kategorií. Nyní je třeba zhodnotit validitu 

dosažených výsledků. V kapitole 2.2.2 Metoda výzkumu jsem stanovil tři kritéria validity: 

1. Zda je možno touto metodou podchytit významnou část zkoumaného materiálu, 2. Zda 

jsou zjištění přínosná, a 3. Zda bude možné zjištění kvantifikovat. 

 Kritérium dostatečného pokrytí textu zatím zkoumat nelze, bude to možné později 

během kvantitativního výzkumu, nyní nelze zjistit, zda jsou knihy dostatečně pokryty 

tématy DOV a naopak, zda významná část témat DOV je v knihách zastoupena. 

 Kritérium přínosnosti se pokusím zhodnotit pomocí otázky: Pokud je část textu 

označena kódem konkrétního DOV, směřuje zpracování tohoto textu žákem nebo učitelem 

k dosažení tohoto DOV? Pro zodpovězení této otázky si vytvářím novou soustavu kódů 

kontextu, pomocí kterých kategorizuji výskyt primárních kódů v textu. Označuji je 

hranatou závorkou a mým cílem je rozšířit doposud nalezené výskyty primárních kódů o 

kontext, dokud nebude dosaženo teoretického nasycení, tak jak je popsáno v metodologii. 

 Na doposud zachycených kódech první kategorie napříč všemi čtyřmi knihami se 

mi podařilo zachytit pět kódů kontextu. 

1. Výklad – text s vysvětlením nějakého fenoménu nebo vztahu, převládající forma 

obsahu v knize 

2. Tabulka – podkategorie kategorie Výklad, graficky uspořádaná fakta v tabulce, listu 

nebo na časové ose  

3. Příklad – podkategorie kategorie Výklad, vysvětlení s ukázkou 

4. Úkol – zadání činnosti nebo úvahy 

5. Dotaz – podobná kategorie jako úkol, dotaz na krátké zamyšlení, např. „jaké znáš 

časopisy“.  
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Všechny tyto kontexty považuji za praktické, a tedy přínosné pro výuku, je tedy možno 

použít veškeré zanesené kódy pro další fáze výzkumu. Velikou výjimkou je ovšem kniha 

B91. Jedná se o doplňkovou cvičebnici ke knize A92. Celý obsah spadá do kategorie “Úkol” 

a vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřené otázky na velice specifické informace přímo 

z učebnice, není obsah této knihy samostatně použitelný. Proto se nejedná o praktický 

materiál k přípravě na DOV, případně je nutné jej kombinovat s učebnicí č. 1. Tento závěr 

jsem si potvrdil následující metodou. Stanovil jsem si systém kódů pro jednotlivá cvičení 

v této knize takto: 

• Jedná se specifickou znalost těžko osvojitelnou bez knihy, například o přesné 

definice termínů, konkrétní seznamy položek apod. –  kód „X“  

• Jedná se o obecné cvičení zvládnutelné podle jiných materiálů nebo vlastní úvahy – 

kód „Y“ 

Jako kritérium, při kterém mohu připustit, že je cvičebnice použitelná i samostatně, jsem si 

stanovil míru 50 % distribuce kódů. Obsah relevantní ke knize převažuje nad obecným 

obsahem v takové míře, že je nutné knihu vyřadit z výzkumu. Zde je ukázka jejího obsahu: 

                                                 

 

 

91 (Pospíšil, a další, 2009 (cvičebnice)) 

92 (Pospíšil, a další, 2009) 
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Obrázek 7 Ukázka z knihy D 

 Nyní je třeba posoudit, zda je tento přístup vhodný ke kvantitativnímu výzkumu. 

Na první pohled spatřuji dvě nebezpečí. První z nich je situace, že takové množství kódů 

není možné zaručeným způsobem aplikovat na zkoumaný text. V takovém počtu kódů 

nemusí být jednoduché nad každou zkoumanou kódovací jednotkou posoudit všechny 

předepsané proměnné. Klíčem k řešení je dostatečné množství průchodů a metodika 

obsažená v této kapitole. Během kvalitativního výzkumu vznikají pomocné kódy a 

kontrolní mechanismy, které usnadní anebo ověří fázi kvantitativního kódování. Druhým 

nebezpečím pro následný kvantitativní výzkum je kvalita operačních definic. Je třeba 

posoudit, zda jsou existující DOV přímo vhodné k definici proměnných. Například DOV 

4/1 je tohoto znění: (žák) vnímá vztah médií a svobody projevu a význam tisku pro 

demokratické společnosti, chápe i rizikové stránky tohoto vztahu. Doplníme-li jej 

jednotným uvozením “Zkoumaný text směřuje žáka k dovednosti, díky které…”, vznikne 

operační definice, tak jak ji definuje93: ???? o. definice musí obsahovat klíč, podle kterého 

je možné identifikovat definovaný objekt. Nyní je třeba ověřit, zda lze pomocí zmíněného 

identického prefixu proměnit všech 69 DOV ve své operační definice (což možné je) a 

                                                 

 

 

93  (Disman, 2011 stránky 78-82) 
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také, zda jsou takové definice funkční, tedy lze pomocí nich kategorizovat obsahy a jsou 

jednoznačné. I z tohoto pohledu se zdají být definice funkční. Například pomocí definice 

zmíněné v tomto textu můžeme identifikovat v knize A94 na straně č. 36. text o politické 

funkci médií, na straně č. 58. stejné knihy text o otevřené podstatě demokratických režimů 

a o kontrolní funkci tisku apod.      

 Nyní přistupuji ke zpracování pomocných kódů. Smyslem těchto kategorií je 

zpřesnit pokrytí textu primárními kódy (nalezeny operační definice jednotlivých DOV). 

Jedná se o pomocné kódy dvojího druhu (nalezeny kategorie DOV a nalezeny tematické 

okruhy). Postup volím následující: nejprve nalézám všechny pomocné kódy kategorií DOV 

a kontroluji, zda stejný text nelze kódovat jednou či více z konkrétních operačních definic 

primárních kódů z této kategorie. Je to možné a přínosné, byly objeveny desítky nových 

primárních kódů. Například v knize D. Byla na straně 62 kódována kategorie č. 8, tedy 

„Účinky mediální produkce a vliv médií“ u textu s nadpisem „Sociální funkce médií“. 

V textu nebyl doposud nalezen žádný primární kód. Následně jsem tedy prověřil všech 8 

DOV této kategorie a nalezl kódy 8/2 a 8/6 odkazující na DOV o vlivu médií na publikum a 

posilování role obrazu v mediální komunikaci. 

 Následně zpracovávám druhou pomocnou kategorii kódů. V textu i materiálu DOV 

se do teoretického nasycení kategorie podařilo identifikovat 6 pomocných kódů tématu: 

KOMERCE, FOTOGRAFIE, VIDEO, BULVÁR, HISTORIE, REGULACE v mnoha 

výskytech. Mohu tedy zkoumat obsahy, které jsou označeny jedním nebo více těchto kódů, 

oproti materiálům DOV označených stejnými kódy (viz příloha č. 2). I tato metoda je 

úspěšná a vznikají nové nálezy kódů primárních. 

 Během práce pozoruji, že některé primární klíče se často vyskytují ve dvojicích. 

Například kódy 6/1 a 1/6 se vyskytují ve většině případů ve dvojici. 

• 6/1 – (žák) rozlišuje bulvární a nebulvární sdělení a na základě vlastní zkušenosti 

charakterizuje předpokládaného adresáta jednotlivých mediálních produktů 

• 1/6 – (žák) rozezná rozdíly mezi „seriózním“ a „bulvárním“ zpravodajstvím a 

výrazové prostředky, které jsou pro ně příznačné 

                                                 

 

 

94 (Pospíšil, a další, 2009) 
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 Na této skutečnosti zakládám ještě jednu kontrolní rutinu na lepší pokrytí 

zkoumaného textu primárními kódy. Pomocí porovnání každého výstupu se všemi 

ostatními vznikl reverzní záznam, ve kterém je uveden seznam všech potenciálně 

příbuzných témat (viz příloha č. 2 – Pomocná kódovací tabulka). Tento seznam se aplikuje 

během nového průchodu všemi texty a posouzení, zda každý primární kód není možno 

rozšířit o některé příbuzné primární kódy. I pomocí této metody bylo objeveno několik 

nových záznamů primárních kódů.  

 V tomto okamžiku je ukončen výzkum podle prvního přístupu, tedy posouzení, zda 

nelze texty zkoumat a kvantifikovat podle metodické pomůcky Doporučené očekávané 

výstupy. Zbývá ještě posoudit poslední kritérium validity z předepsané metodiky. Jedná se 

o kritérium „Zda je možno pomocí konkrétního postupu popsat většinu zkoumaného 

obsahu.“ Prokázat, že je toto kritérium splněno lze dvěma způsoby. Při pohledu do 

zkoumaných knih je jen velmi málo stránek, které by neobsahovali žádný primární klíč. 

Texty tedy lze kódovat do některých kategorií DOV. Při pohledu z druhé strany jsou 

zastoupeny všechny (9) kategorie doporučených výstupů. Témata knih jsou tedy 

rozprostřena do celého dokumentu DOV. Přesné vyjádření poskytne kvantitativní výzkum, 

který uzavře tuto práci. 

 Nyní následuje prověření druhého přístupu ke zkoumání textů podle kompetencí 

vyžadovaných rámcovými vzdělávacími programy. 

2.2.3.2 Přístup druhý: kódování podle cílů RVP 

Cílem této části výzkumu je ověření, zda lze v textech rozlišit úseky, které se věnují 

rozvoji vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Utvářím systém kódů, který 

sdružuje a definuje zkoumané kompetence takto: 

• Vědomosti: jako vědomost kódujeme zmínky o významných osobnostech, 

letopočty, odborné termíny z oboru médií, výčty vlastností nějakých entit nebo 

fenoménů, a odborné definice. Také sem spadají popisy souvislostí, časových 

posloupností a postupů.   

• Schopnosti a dovedností: v této kategorii kódujeme jakékoliv zadání kreativního 

úkolu (slova: vymysli, zjisti, vytvoř apod.) a zjišťovací otázky (kde je ve tvém 

okolí…, jaké noviny vychází v… apod.) 

• Postoje a hodnoty: v této kategorii kóduji tvrzení o správnosti, smyslu, poslání 
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apod. To zahrnuje veškerá hodnotící kritéria, pokud neodkazují na legislativu, a 

také ekonomické ukazatele nebo jiné objektivní měřítko. Takové obsahy patří do 

kategorie vědomostí. 

 Problémem takto navrženého systému je příliš velká hustota kódů. Každý odstavec 

nebo věta může nést několik takových kódů. Narážím také na velikou rozmanitost. Proto 

by teoretická kódovací jednotka musela být příliš malá (právě ona věta nebo odstavec) aby 

bylo možno mezi jednotkami zaznamenat nějaké rozdíly. Pokud by byly porovnávány celé 

strany nebo kapitoly, všechny kódovací jednotky by obsahovaly všechny typy kódů. Není 

tedy zřejmé, jakým způsobem by mohl být takový výzkum přínosný. Určitou možností je 

sledovat strukturu obsahu knihy. V některých případech jsou úkoly graficky odděleny nebo 

označeny. To je ovšem jenom jeden z kódů tohoto systému. Proto uzavírám tuto 

výzkumnou část s konstatováním, že se nepodařilo nalézt způsob, který by objasňoval a 

měřil přínos zkoumaných textů k rozvoji různých kompetencí. 

 Následuje výzkumná část, která má za úkol objevit vhodnou kódovací jednotku pro 

následný kvalitativní výzkum. 

2.2.3.3 Přístup třetí: Kódování podle mediálních studií 

 Cílem tohoto bloku je objevit vhodnou metodu popsání obsahu pomocí 

teoretických konceptů sdružených pod Mediálními studii. Základní předpoklad, že 

učebnice mediální výchovy jsou spíše praktické a bude je tedy možno zakotvit do teorie, 

nevyšel. Učebnice jsou totiž poměrně teoretické, a to včetně knihy C určené pouze 

základním školám. Všechny knihy začínají od Lasswellova komunikačního schématu95 a 

nevyhýbají se ani dalším teoretickým konceptům. 

                                                 

 

 

95 (Wikisofia, 2013) 
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Obrázek 8 Teoretické koncepty v učebnicích 96 

 

Je tedy otázka, zda je přínosné stavět most mezi dvěma informační světy, pokud se příliš 

neliší. V takovém případě by zjištěná fakta nesloužila k žádnému praktickému účelu. 

 Druhým problémem, kterým je zatížena tato zvolená metoda, je velmi obtížná 

konstrukce podkladů pro kvantitativní výzkum. Není totiž možné vytvořit jasné operační 

definice zkoumaných jevů. Jak uvádí Disman, operační definice je výrok, pomocí kterého 

lze identifikovat nějaký fenomén97. Pokud vezmeme v úvahu například koncept 

gatekeepingu 98, což je jeden z jednodušeji definovatelných konceptů, bude se operační 

definice vyrábět poměrně složitě. Řekněme, že se vydáme touto cestou: 

 

 Text obsahuje zmínky o tématech, která do veřejného prostoru nepropustí jedna 

z vrstev redakční hierarchie. Zmínka o jakémkoliv pracovníku médií, který rozhoduje o 

zařazení obsahu. Zmínka o funkci tisku dávat a nebo nedávat hlas konkrétním lidem nebo 

organizacím.   

 

                                                 

 

 

96 (Pospíšil, a další, 2009 str. 10) 

97  (Disman, 2011 stránky 78-85). 

98 Pojem „gatekeeping“, „hlídání u brány“ se používá pro označení procesů, jimiž se při 

práci v médiích provádí výběr (Wikisofia, 2013) 
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 Taková operační definice je poměrně složitá. Zdá se, že myšlenkové koncepty 

nejsou vhodným předmětem operacionalizace. U složitějších konceptů, jako je například 

cold/hod media99 apod. by byly operační definice ještě obsáhlejší a přesto nedostatečné. 

Disman100 popisuje tuto situaci tak, že výzkum takto snadno překročí možnost být 

realizován. 

 Z těchto důvodů považuji tento přístup za nerealizovatelný. 

2.2.3.4 Přístup čtvrtý: Klasifikace forem obsahů 

 V tomto bloku se zaměřím na kódování forem obsahů, nejprve se pokusím změřit 

podíl praktických ukázek v knihách. Kóduji „PR” – fotografie/screenshot reálného 

mediálního obsahu, „PF“ – fiktivní obsah vytvořený autory publikace tak, aby vypadal 

jako reálný, ať již z exitujícího média nebo z vymyšleného, například školního časopisu. 

Tímto způsobem se snažím zodpovědět na otázku, zda učebnice nabízí dostatek 

praktických ukázek z médií jako příznak, zda jsou učebnice spíše praktické či teoretické. 

Rámcové vzdělávací programy požadují po realizaci průřezového tématu Mediální 

výchova rozvoj mediální gramotnosti, schopnosti analyzovat mediální obsahy, posouzení 

jejich gramotnosti a věrohodnosti101 Schopnost kritického čtení a vnímání mediálních 

sdělení jistě nelze pěstovat teoretický popisem principů mediální tvorby. Proto se touto 

částí výzkumu snažím zjistit, zda učebnice samotné takový cvičební obsah nabízejí, nebo 

je nutné je během výuky doplňovat reálnými mediálními ukázkami z jiného zdroje. 

  Po zanesení kódů „PR“ a „PF“ do části učebnic zjišťuji, že je zvolená metoda 

problematická. Knihy obsahují částečně historický mediální obsah, který má jistě 

významný přínos pro pochopení historie, kritickému čtení současných médií se na něm 

ovšem učit nelze. Takovou situaci lze vyřešit jednoduše rozšířením kódů o příznak „H“ 

Druhým problémem je, že některé ukázky jsou sice z reálného nebo pseudo-reálného 

současného mediálního obsahu, ale jsou natolik kusé, že nemohou sloužit k praktickému 

procvičení kritického čtení. Zpravidla proto, že jsou využity k vysvětlení nějakého 

                                                 

 

 

99Koncept pro hodnocení míry participace příjemce (Oxford University Press, 2018)  

100 (Disman, 2011 p. 88) 

101 (MŠMT, 2015 stránky 137-139) 
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problému, neslouží však jako cvičení.  

 

 

Obrázek 9 Ukázkový obsah nesloužící jako praktické cvičení102 

Je tomu dokonce tak, že učebnice žádný takový cvičební mediální obsah neposkytují. Proto 

se domnívám, že knihy lze označit za teoretické, a jejich použití v hodinách je nutno 

doplnit o reálné časopisy, noviny, internetové stránky a další mediální obsah. V takovém 

případě není nutné tuto větev výzkumu rozšiřovat o kvantifikaci, jednoduše není co počítat. 

 Stejného výsledku jsem dosáhl i při pokusu o zjištění, zda se obsah knih zaměřuje 

na práci s lokálními (městskými, školními, regionálními), celostátními anebo 

zahraničními médii. Ukázek, jak již bylo napsáno, není mnoho, ty historické jsou z velké 

části ze zahraničních médií (New York Times, první čínské tištěné noviny…), městské a 

regionální noviny v knihách nejsou zastoupeny a celostátní média vyplňují zbytek malého 

                                                 

 

 

102 (Pospíšil, a další, 2009 str. 31) 
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počtu ukázek. Knihou D se v celé délce prolíná příběh školní redakce, ale ani zde nejsou 

ukázky obsahu, spíše jsou prezentovány výrobní procesy mediálního obsahu než samotné 

výsledky této produkce.  

 

Obrázek 10 Ukázka z obsahu vztahujícím se k organizaci mediální práce mediální103 

 

2.2.3.5 Další přístupy ke kódování  

Během kódování učebnic jsem zaznamenal, že mnoho obsahu odkazuje nějakým 

způsobem na tvorbu mediálních sdělení. V kurikulárních dokumentech je požadováno, aby 

se žáci na základních školách věnovali i tomuto tématu. Způsob, kterým se pokusím 

rozřadit obsah učebnic do kategorií, vychází z požadavků rámcových vzdělávacích 

programů pro základní školy, ve kterých je u definice průřezového tématu Mediální 

výchova uvedeno, že v rámci tzv. produkční činnosti by si měl žák osvojit tyto dvě 

                                                 

 

 

103 (Bělohlavá, a další, 2013 str. 54) 
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kreativní dovednosti: 

„Tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich 

kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) 

vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či 

internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení 

Práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či 

internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin 

pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového 

harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v 

týmu; pravidelnost mediální produkce“ 104 

Pro gymnázia takový požadavek v rámcových vzdělávacích programech není.105, proto 

následuje analýza knih zaměřených na základní vzdělávání. 

 Druhý požadavek se v textech prakticky nevyskytuje, nikde není pracováno 

s kolektivem redakce. V knize C106 je jedno z mála týmových kolektivních cvičení 

zaměřené na cenzuru. Kolektivní práce a spolupráce na obsahu se zde ovšem nevyskytuje. 

Proto s tímto požadavkem není možno dále pracovat.  

 Tyto požadavky se prolínají s kódováním podle doporučených očekávaných 

výstupů107 není tedy nutno je do kvantitativního výzkumu zavádět jako vlastní soubor 

kódů. Konkrétně se jedná o kategorii č. 3 Stavba mediálních sdělení, tato kategorie 

obsahuje následujících 7 bodů: 

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

zpravodajské relaci či na internetovém portálu) 

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

dovede vyložit a zdůvodnit 

                                                 

 

 

104 (MŠMT, 2015 str. 139) 

105 (VÚP, 2007) 

106 (Bělohlavá, et al., 2013 p. 63) 

107 Viz kapitola 2.2.3.1 Přístup první: kódování podle metodické pomůcky DOV 
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3. určí kritéria výběru zpráv; základní kritéria identifikuje a případně používá v roli 

vedoucího vydání školního časopisu či relace školního vysílání  

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

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

příběhu apod. 

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

souvislém vyprávění, bodovém scénáři, komiksu apod.) 

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

cílovém (plánovaném) příjemci 

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

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

mládež)“108 

 Proto budou po vypracování kvantitativního výzkumu hodnoceny četnosti kódů 

3/1–3/7 v knihách pro základní školy jako výskyty obsahů relevantní k tvorbě, tak jak ji 

definuje rámcový vzdělávací program. Obsahy vedoucí k týmové práci zastoupeny nejsou, 

což bude také zařazeno do výsledků výzkumu. 

2.2.3.5 Analýza struktury textu 

 Všechny zkoumané texty mají obdobnou strukturu, jedná se o text rozdělený do 

kapitol a podkapitol s různým dalším obsahem a doplňkovými informacemi v boxech. 

Kapitoly mají různou délku v rozmezí jedné až deseti stran. V knize A jsou navíc kapitoly 

prokládány celostránkovými komiksy. Bylo by možné utvořit klíč pro rozdělení textu 

založený na identifikaci nadpisů, či podnadpisů a doplňkovými pravidly pro vkládaný 

obsah mezi kapitolami. Takový způsobem by vznikly kódovací jednotky s velmi 

proměnlivou délkou. Druhou možností je zvolit jako kódovací jednotku přímo stránku 

textu. Šlo by tedy o umělé rozdělení bez ohledu na přirozené struktury v textu, kódovací 

jednotky by však byly podobně veliké. Členění na odstavce nebo jiné jednotky by bylo 

velmi složité, protože texty mají velmi složitou strukturu. 

                                                 

 

 

108 (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/1 str. 73) a příloha č. 1 Kódovací tabulka 
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 Ani v kurikulárních dokumentech, ani v samotných učebnicích není předepsaný 

žádný způsob práce s texty109. Mohu se přiklonit k první metodě, pokud se budu domnívat, 

že se s učebnicemi pracuje podle kapitol a že jsou kapitoly probírány celé. Také se mohu 

domnívat, že se s učebnicemi pracuje spíše kreativně a učitelé i žáci si vybírají jednotlivá 

cvičení. Rozhodujícím kritériem jsou unifikované kódovací jednotky a jejich větší počet. 

Zvolenou kategorií je tedy stránka.   

2.2.4 Výsledky výzkumu 

Závěrem kvalitativního výzkumu zhodnotím jednotlivé výzkumné otázky.  

1. Jaké jsou vhodné kategorie pro kvantitativní kódování materiálů? - Kódování podle 

metodické pomůcky Doporučené očekávané výstupy pro základní110 a střední 

školu111. tento materiál nabízí 69 kódů po 9 skupinách. 

2. Lze kódovat pomocí pomocného metodického materiálu Doporučené očekávané 

výstupy (splňuje tato metoda kritéria validity, viz výše)? – Ano, viz výše. 

3. Lze definovat a kódovat obsah podle toho, zda rozvíjí cíle RVP – vědomosti, 

dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty (splňuje tato metoda kritéria)? – Ne, 

nepodařilo se nelézt žádnou validní metodu pro takový výzkum.  

4. Lze vytvořit soubor teorií z akademického oboru Mediální studia a následně podle 

něj klasifikovat obsah? – Ne, nepodařilo se nelézt žádnou validní metodu pro 

takový výzkum. 

5. Lze roztřídit obsah podle formy? – Ne, obsah je jednotvárný, jedná se o hutný text s 

doplňkovými informacemi, z kvantifikace by nevyplynula žádná přínosná zjištění. 

6. Existují nějaké další přístupy ke kódování splňující kritéria? –  Ano, další vhodnou 

kategorií hodnocení obsahu kvantifikací je oblast tvorby mediálních sdělení pro 

základní školy, tato kategorie může vycházet z podskupiny kódů DOV, kódy 3/1–

3/7. 

                                                 

 

 

109 Viz kapitola 1.3 Role učebnic ve výuce 

110 (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/1) 

111 (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/2) 
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7. Jaká je ideální kódovací jednotka napříč všemi materiály? – Jedna strana textu. 

 Tuto výzkumnou část tedy uzavírám se zjištěním, že ze všech zvažovaných postupů 

jsou pouze dva, které odpovídá zadaným kritériím: Přístup první – kódování pomocí 

metodické pomůcky DOV a kódování obsahu podle toho, zda se jedná o látku směřující 

k tvorbě mediálních produktů. Tyto dva přístupy splňují zadaná kritéria: Popisují všechny 

učebnice (hodnocení tvůrčího obsahu bude provedeno pouze v učebnicích pro základní 

školu), jsou přínosná a jsou kvantifikovatelná. Přínosnost vychází z podobných úvah. 

V obou případech existují metodické materiály, které vyžadují, aby nějaká vlastnost byla 

vyučována. V prvním případě se jedná o Doporučené očekávané výstupy, což je metodická 

příručka určená k evaluaci žáků nebo učiva. Ve druhém případě se jedná přímo o rámcový 

vzdělávací program pro základní školy. I když v případě hodnocení kreativních postupů 

jedná o podmnožinu rámcových vzdělávacích programů, a navíc bude využívat stejných 

kódů, bude tato obsahová analýza vyhodnocena samostatně. Rámcové vzdělávací 

programy jí totiž přikládají veliký význam a tyto materiály jsou na rozdíl od DOV závazné. 

 Vzhledem ke způsobu provedení tohoto výzkumu – nejprve byla hledána vhodná 

metodika kódování a ta následně použita pro kódování části obsahu aby bylo zřejmé, že je 

tato metodika validní – je možno považovat tento kvalitativní výzkum částečně za pilotní 

studii, i když nebylo testováno zpracování výsledků. 
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2.3 Kvantitativní analýza témat 

Cílem této poslední výzkumné části práce je kvantitativní analýza zkoumaných textů. 

Předchozími výzkumy bylo zjištěno, které učebnice jsou na českém trhu dostupné a jakou 

mají strukturu. Nyní zbývá zjistit, jaká témata se v knihách vyskytují. 

2.3.1 Výzkumný problém 

Učebnice mediální výchovy obsahují neznámá témata Doporučených očekávaných 

výstupů. Je třeba zjistit, která témata se v učebnicích vyskytují a která ne. Dále je třeba 

zjistit, zda učebnice pokrývají svým obsahem požadavek Školských vzdělávacích programů 

pro základní školy na výuku tvorby mediálních obsahů.  

2.3.2 Metoda výzkumu 

 Výzkum bude proveden kvantitativní analýzou podle metodického materiálu Jak se 

vyrábí sociologická znalost112. Vzorkem, tedy souborem jednotek, na kterém bude 

prováděn výzkum, jsou všechny učebnice mediální výchovy. Nedochází tedy k redukci 

základního souboru na výzkumný vzorek. 

 Z předchozího kvalitativního výzkumu obsahu vyplynulo, že by bylo praktické 

zkoumat sebrané texty vůči metodické pomůcce Doporučené očekávané výstupy pro 

základní113 školy a gymnázia114 a že je pomocí tohoto kódování možno zjistit, zda učebnice 

pro základní školy připravují žáky na tvorbu mediálního obsahu. Základní hypotézy jsou 

tedy tvrzení, že učenice pokrývají témata metodické příručky DOV a že učebnice vyučují 

postupy tvorby mediálního obsahu. Disman115 dále doporučuje rozpracovat základní 

hypotézu do pracovních hypotéz a pokrýt všechna obsažená témata operačními definicemi. 

Operační definice je výrok, pomocí kterého lze identifikovat nějaký fenomén. Domnívám 

se, že pro potřeby tohoto výzkumu není nutné vytvářet operační definice pro témata 

                                                 

 

 

112 (Disman, 2011) 

113 (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/1) 

114 (PaedDr. Markéta Pastorová, 2011/2) 

115  (Disman, 2011 stránky 78-85) 
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mediální výchovy, neboť by jich bylo velice mnoho a také by nepřinesly do výzkumu 

žádnou hodnotu. Například termín „svoboda slova“ by v sociologickém výzkumu formou 

rozhovorů musel mít svou operační definici, aby mohl být rozpoznán v obsahu 

zaznamenaných odpovědí. V tomto výzkumu taková definice není potřeba, protože nejsou 

zkoumány vztahy přímo ke svobodě slova, ale k metodické pomůcce, která sama plní roli 

evaluačních definicí k požadovaným kompetencím. Pokud by operační definice byly pro 

metodiku doporučených očekávaných výstupů nezbytné, byly by již vytvořeny v samotné 

metodické pomůcce. 

 Tvorba pracovních hypotéz je v tomto výzkumu jednoduchá. Pracovní hypotézy 

vytvoříme tak, že před původní text každého ze zkoumaných výstupů bude vloženo 

“Zkoumaný text směřuje žáka k dovednosti, díky které…”. Vznikne tak 69 hypotéz, jejichž 

planost pro každou zkoumanou část textu (kódovací jednotku) bude určovat jediná 

proměnná. Proměnné nabývají hodnot 1/0 podle toho, zda se konkrétní doporučený 

očekávaný výstup nachází v kódovací jednotce (hodnota 1), či zda se tam nenachází 

(hodnota 0). Pokud se téma nachází v kódovací jednotce vícekrát, značíme vždy pouze 

hodnotou 1, neboť nelze spolehlivě rozlišit u některých typů obsahů, jako jsou fotografie, 

kolikrát je nějaké téma zastoupeno. Nejednalo by se tedy o spolehlivou metodu a nebylo 

by z takových dat možno získat statistickými metodami žádná validní data. Jedná se tedy o 

jednotku logickou, nikoliv numerickou. 

 Kódovací jednotkou je jedna stránka textu. Na každé jednotlivé stráně bude 

zkoumán výskyt všech DOV viz. kódovací tabulka (příloha 1. – kódovací tabulka) a 

výsledky budou zaneseny do kódovacího archu (příloha 3. – kódovací arch). Protože bude 

výzkum prováděn s velkým množstvím proměnných, hrozí, že dojde k nepřesnostem a text 

nebude kódován kvalitně. Proto navrhuji následující postup pro zvýšení kvality kódování. 

V rámci předchozí výzkumné části byl proveden předvýzkum, který tento postup ověřil: 

• Průchod č. 1. – Kódování knih A, C do proměnných kategorií 1-4. V tomto 

průchodu jsou kódovány učebnice pro druhý stupeň základních škol. Kóduje se 

podle tabulky viz příloha 1. 

• Průchod č. 2. – Kódování knih C, D do proměnných kategorií 5-9. Nyní jsou 

kódovány knihy určené pro gymnázia. Kóduje se podle tabulky viz příloha 1. 

• Průchod č. 3. – Následný průchod všemi knihami, při kterém jsou 

kontrolovány kódy podobných kategorií. Postup je tento: kodér prochází 
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kódovací jednotky a kontroluje již zanesené proměnné do kódovacího archu (viz 

příloha č. 3. kódovací arch), v tabulce podobných kódů (příloha č. 2.) ověří, které 

kódy jsou zde uvedeny jako tematicky podobné a zváží, zda by neměly být 

zaznamenány také. 

 Po dokončení kódování budou sečteny výskyty jednotlivých proměnných a skupin 

proměnných a bude zjištěno jaká část DOV je pokryta učebnicemi a jaká témata se 

v učebnicích nevyskytují. Přehled bude zpracován pro všechny učebnice dohromady i pro 

každou knihu zvlášť. 

 Druhý výzkumný cíl – zjištění, zda učebnice dostatečně reflektují téma mediální 

tvorby, bude provedeno samotnou analýzou patřičné skupiny kódů pro základní školy. 

2.3.3 Průběh výzkumu 

 Kódování proběhlo dle metodiky popsané výše bez sebemenších problémů. Kódy 

byly zanášeny do archu (viz příloha č 3. kódovací arch). Samotné kódování zabralo zhruba 

20 hodin. Z čehož nejdelší část zabral první a druhý průchod určený k zanášení primárních 

kódů doporučených očekávaných výstupů. Pro snadnější práci během třetího průchodu 

určeného ke kontrole podobných témat podle přílohy č. 2 – Pomocné kódovací tabulky 

byly kódy prvního a druhého průchodu zanášeny tužkou také přímo do knih. 

 Po skončení kódování nastal proces zpracování dat. V programu MS Excel, který 

jsem využil pro zápis proměnných jsem nejprve sečetl obsahy sloupců všech. Takový 

způsobem jsem získal počet všech reprezentací jednotlivých DOV ve všech knihách. Tyto 

výsledky jsem odkazem přenesl na první list kódovacího archu, aby je bylo možno 

posuzovat navzájem. Následně jsem doplnil automatický formát, který nulové hodnoty 

značící nereprezentované výstupy barevně označí. Přidal jsem také do každé skupiny 

buňku, která obsahuje automatický součet všech reprezentací pro všechny očekávané. Ani 

jedna ze skupin nemá nulový součet svých reprezentací ve zkoumaném materiálů.  
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Obrázek 11 Ukázka z tabulky výsledků pro ZŠ116 

 

 Následně jsem připravil tabulku pro sdružené výsledky těchto skupin. V této 

tabulce již nehraje roli, zda je skupina očekávaných výskytů reprezentována hodně či málo, 

číslo v ní reprezentuje procentuální zastoupení témat skupiny v knize. Pokusím se to 

vysvětlit na prvním řádku této tabulky… 

 

 

Obrázek 12 Ukázka z tabulky sdružených výsledků117 

 …jedná se tedy o skupinu Doporučených očekávaných výstupů pro základní školy, proto 

je označena jako první skupina. V knize C je u ní hodnota 75 což značí, že 75 % témat této 

skupiny bylo alespoň jednou reprezentováno ve zkoumané knize. V této skupině je 8 

témat, reprezentováno jich bylo 6, jak je možno zjistit z předchozí tabulky. Výsledek je 

tedy (100 / 8) x 6 = 75. Žádnou roli nehraje, že některá témata byla zastoupena vícekrát, 

například téma č. 1. mělo 5 výskytů, s tímto údajem se však již nadále nepracuje, zjišťuje 

se pouze, zda bylo téma v knize zastoupeno alespoň jednou. Stejný výpočet byl proveden i 

pro knihu označenou A118, a kniha D119 nevykazuje žádná témata pro základní školy, 

                                                 

 

 

116 Kompletní data viz Příloha 3. Kódovací arch 

117 Kompletní data viz Příloha 3. Kódovací arch 

118 (Pospíšil, a další, 2009) 

119 (Köhlerová, a další, 2013) 
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protože není pro ně určena a nebyl na ni v tomto ohledu prováděn výzkum. 

 Při zpracování druhé výzkumné otázky, zda knihy v dostatečné míře obsahují 

témata tvorby mediální obsahu, postupuji takto: V příloze č. 3 se zaměřuji na kódy 3/1-3/7 

a konstatuji, že knihy mají obsah zastoupený v těchto kategoriích. Některé body ale 

zastoupeny nejsou.  

 

Obrázek 13 Přehled DOV z kategorie Stavba mediálních sdělení120 

Proto analyzuji jednotlivé doporučené očekávané výstupy a přidávám váhu jednotlivým 

bodům podle míry, jakou se zaměřují na tvorbu. I když je celá skupina označena názvem 

„Stavba mediálních sdělení“ nesměřují všechny body k tvorbě, některé jsou zaměřené spíše 

na kritické čtení. Proto je každému bodu přiřazen koeficient, který redukuje jeho vliv na 

konečný výsledek:   

• Váha 1 – Definice očekávaného výstupu přímo směřuje k tvorbě 

• Váha 0.5 – Definice směřuje k hodnocení tvorby 

• Váha 0 – Definice nemá s tvorbou žádnou souvislost 

Sedm bodů tematického okruhu: Stavba mediálních sdělení121 s přidanými váhami 

důležitosti obsahu ve vztahu k tvorbě (žák): 

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

zpravodajské relaci či na internetovém portálu) – váha 0 

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

dovede vyložit a zdůvodnit – váha 1 

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

vedoucího vydání školního časopisu či relace školního vysílání – váha 1  

                                                 

 

 

120 Kompletní data viz Příloha 3. Kódovací arch 

121 (MŠMT, 2015 str. 73) 
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4. pojmenuje základní strukturu příběhu a složky, které příběh tvoří (expozice, 

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

příběhu apod. – váha 0.5 

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

souvislém vyprávění, bodovém scénáři, komiksu apod.) – váha 1 

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

cílovém (plánovaném) příjemci – váha 0 

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

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

váha 0 

 

Obrázek 14 Přehled DOV z kategorie Stavba mediálních 

 sdělení redukováno podle významnosti122 

 Po aplikování redukce méně významných témat vychází, že obě knihy obsahují 

téma číslo 3 – kniha C123 pak ve významné míře téma č. 12 a kniha a téma č. 2. Analýza 

tohoto zjištění bude provedena v kapitole výsledků výzkumu. 

 Knihy jsou v pořadí C124, A125, D z toho důvodu, že toto pořadí koresponduje se 

stupni vzdělání. Nejprve základní školy a poté gymnázia. Kódy byly přiřazeny podle 

pořadí, v jakém byly knihy objeveny v první výzkumné části, a z důvodů konzistence si 

toto označení udržují v celé práci. 

                                                 

 

 

122 Kompletní data viz Příloha 3. Kódovací arch 

123 (Bělohlavá, a další, 2013) 

124 (Bělohlavá, a další, 2013) 

125 (Pospíšil, a další, 2009) 



54 

 

2.4.4 Výsledky výzkumu 

 Základní hypotéza, že učenice pokrývají témata metodické příručky DOV, byla 

potvrzena. Všechny skupiny DOV jsou ve všech knihách zastoupeny. Porovnáme-li počet 

jednotlivých výstupů v každé skupině s počtem výstupů, které jsou alespoň jednou v knize 

zastoupeny, zjistíme, že průměrně byla každá skupina reprezentována ze 77 procent. Tedy 

zhruba tři čtvrtiny témat Doporučených očekávaných výstupů jsou v knihách zastoupeny. 

To je skvělý výsledek, který potvrzuje zvolenou výzkumnou metodu. V druhé kapitole126 

byla vyjmenována tři kritéria, podle kterých bude posuzováno, zda je zvolená výzkumná 

metoda validní pro zkoumání učebnic. První z kritérií požaduje, aby podle vybraného 

postupu bylo možné popsat většinu zkoumaného obsahu. Nemělo by smysl obsah třídit 

podle klíče, který by nebyl platný pro velkou část materiálu. V záznamu o výzkumu taktéž 

v druhé kapitole127 je uvedeno, že vybraná metoda splňuje ostatní kritéria kromě tohoto, 

které však není možno potvrdit jinak než kvantitativním výzkumem. Splnění toto kritéria 

bylo nyní potvrzeno. Zvolená metoda je vhodná pro výzkum učebnic.  

 Na přiložené tabulce je možno zkontrolovat, že distribuce témat napřič knihami je 

rovnoměrná. Žádná kniha se výrazně neodlišuje od průměru a také žádná skupina DOV 

není výrazně podreprezentována. První hypotéza je tedy bezpečně potvrzena – učebnice 

pokrývají témata metodické příručky DOV.  

  

                                                 

 

 

126Viz 2.2 Kvalitativní analýza obsahu 

127Viz 2.2.3 Průběh výzkumu 
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 Reprezentace (%) 

Skupina DOV Kniha C128 Kniha A129 Kniha D130 

1 75 75  - 

2 71 57  - 

3 71 71  - 

4 100 88  - 

5  - 88 75 

6  - 75 75 

7  - 83 83 

8  - 75 63 

9  - 78 78 

Průměr 79 77 75 

Celkový průměr 77 

Tabulka 1. Výsledky kvantitativního výzkumu 

     

 Dalším pohledem na data, který je také vizualizován na prvním listě přílohy č. 3 – 

kódovacího archu, je přehled jednotlivých témat s konkrétním počtem jejich výskytů ve 

zkoumaných textech. Díky tomuto přehledu je možno analyzovat témata DOV, která 

nebyla reprezentována žádnou z knih a pokusit se zjistit, co tato témata spojuje. Jedná se o 

10 témat z 69:     

 

Základní škola: 

1/4 – „rozlišuje rozdíly v expresivním a citovém zabarvení ve významově blízkých slovech 

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

2/4 – „u internetových médií vnímá užívání prostředků přímého oslovení a vytváření pocitu 

intimity a neformálního kontaktu“, –  

3/4 – „pojmenuje základní strukturu příběhu a složky, které příběh tvoří (expozice, 

                                                 

 

 

128 (Bělohlavá, a další, 2013) 

129 (Pospíšil, a další, 2009) 

130 (Köhlerová, a další, 2013) 
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zápletka, postavy apod.); tyto prvky rozpoznává v reklamě, zprávě, detektivním příběhu 

apod.“ 

 První dvě témata spojuje skutečnost, že učebnice se nevěnují rozboru textu nebo 

verbálního projevu, ani s ohledem na distribuční platformu. Třetí téma obsahuje klasické 

členění příběhu, taková metoda v učebnicích není, vyskytují se zde ale zpravodajské 

otázky (kdo, co, kde, kdy, jak, proč, komu)131, které plní podobnou funkci ve stavbě 

sdělení a jsou více spojena s médii.   

 

Gymnázia: 

5/8 – „analyzuje vybrané mediální kauzy a na jejich příkladu zhodnotí, čí (resp. které) 

zájmy média hájila (např. v prezentaci vládní politiky či v předvolebních kampaních)“ 

6/2 – „vyjmenuje základní média působící v regionu (např. v místě bydliště, školy: radniční 

listy, místní zpravodaje, regionální rozhlasové a televizní stanice, zpravodajské portály 

obcí apod.)“ 

6/7 – „zpracovává vlastní prožitky, postoje a představy do vizuální a verbální podoby a 

kriticky posuzuje rozdíly mezi vlastní a profesionální mediální produkcí“ 

7/2 – „rozlišuje základní typy měření a popisu publika/uživatelů médií; zná slabé stránky 

těchto měření a kriticky vyhodnocuje zveřejněné výsledky těchto měření“ 

8/8 – „na konkrétních příkladech hodnotí „alternativní média“ ve vztahu k hlavnímu 

proudu mediální produkce (např. časopisy a portály fanoušků fotbalu, sci-fi či hudebních 

stylů)“ 

9/4 – „zhodnotí význam tisku pro emancipační snahy jazykově českého prostředí v 19. 

století“ 

9/5 – „zhodnotí význam Československého rozhlasu a Československé televize v 

dramatických dějinných zlomech (květen 1945, srpen 1968, listopad 1989)“ 

 

 Historická témata nejsou zastoupena, protože se žádná z učebnic nevěnuje 

revoluční roli českých médií v letech 1945, 1968, 1989. Toto téma je zcela opomenuto. 

Stejně tak se učebnice příliš nevěnují místním médiím, zaměřují se jen na média 

                                                 

 

 

131 Kniha A (Pospíšil, a další, 2009) na straně 22. 
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celoplošná. Také téma měření dosahu a účinnosti médií zde chybí, stejně jako rozbory 

reálných mediálních kauz současnosti.  

 Druhá hypotéza je také potvrzena, učebnice vyučují postupy tvorby mediálního 

obsahu, ovšem ve velmi malé míře. Z výzkumu vyplynulo, že obě knihy věnují určitý 

prostor tématu označenému kódem 3/3: 

 

„Žák určí kritéria výběru zpráv; základní kritéria identifikuje a případně používá v 

roli vedoucího vydání školního časopisu či relace školního vysílání“ 

 

 Při zpětné kontrole bylo zjištěno, že se vždy jedná o první uvedený kontext, tedy že 

žák rozlišuje kritéria, nikoliv však že je uplatňuje v nějakém skupinovém cvičení. Kniha 

C132 pak ve dvanácti případech obsahuje kód 3/5: 

„Žák sestaví jednoduchý příběh a prezentuje ho pro sebe přiměřenou formou (v 

souvislém vyprávění, bodovém scénáři, komiksu apod.)“ 

 Což je z mého pohledu základní kreativní doporučený očekávaný výstup a je pro 

mne s podivem, že ho druhá kniha (A133) nereprezentuje. Kniha A134 pak obsahuje ve dvou 

případech téma označené kódem 3/2: 

„Žák navrhne strukturu školního či třídního časopisu, resp. webové stránky, a svůj 

návrh dovede vyložit a zdůvodnit“ 

Závěrem tedy možno konstatovat, že všechny doporučené očekávané výstupy jsou 

v knihách reprezentovány, ale pouze kniha C135 obsahuje ve větším počtu obsah vedoucí 

k samotné stavbě sdělení. Zajímavým fenoménem je bod označený jako 3/4: 

„Žák pojmenuje základní strukturu příběhu a složky, které příběh tvoří (expozice, 

                                                 

 

 

132 (Bělohlavá, a další, 2013) 

133 (Pospíšil, a další, 2009) 

134 (Pospíšil, a další, 2009) 

135 (Bělohlavá, a další, 2013) 
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zápletka, postavy apod.); tyto prvky rozpoznává v reklamě, zprávě, detektivním 

příběhu apod.“ 

 O expozici, zápletce apod. rámcové vzdělávací programy v definici průřezového 

tématu Mediální studia nehovoří. Na první pohled to vypadá, jako že se jedná o společný 

fragment s jiným průřezovým tématem, případně s nějakou jinou částí RVP. Žádnou 

spojitost se ovšem nepodařilo dohledat. Vypadá to tedy, že autoři Doporučených 

očekávaných výstupů projevili v tomto bodu vlastní tvůrčí záměr a navrhli, že by mediální 

sdělení mohlo vznikat tímto způsobem. Takový přístup by se ale mohl do učebnic dostat 

jen náhodou, nebo pokud by autoři těchto knih vycházeli z DOV. Autoři učebnic ale, soudě 

podle obsahu, vychází spíše z Mediálních studií a v nich se tvorba sdělení uskutečňuje 

podle jiných pravidel.  
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Závěr 

 Cílem této práce bylo najít odpověď na otázku, jaká témata pokrývají učebnice 

mediální výchovy pro základní školy a gymnázia v České republice. Nejprve bylo nutné 

uskutečnit průzkum trhu, díky kterému byly nalezeny relevantní materiály. Následně byly 

tyto materiály zkoumány s cílem objevení relevantní metody, kterou by mohly být 

posuzovány. Jako nejvíce vyhovující se ukázala metoda srovnání učebnic s metodickou 

příručkou Doporučené očekávané výstupy, která slouží k objektivnímu posouzení 

dosaženého vzdělání žáků. 

  Mimo této metodiky bylo v druhé výzkumné části této práce136, která se právě 

zaměřuje na hledání vhodného způsobu analýzy učebnic mediální výchovy, zkoumáno 

několik dalších způsobů, ze kterých se ovšem žádný neosvědčil. Bylo zkoumáno, zda není 

možno posuzovat učebnice vzhledem k tématům Mediálních studií, tedy zda by nebylo 

možno popsat principy, které se v učebnicích vysvětlují nějakým vyšším teoretickým 

modelem. Dále bylo zkoumáno, zda není možné rozřadit obsah učebnic na kategorie, které 

uvádí rámcové vzdělávací programy jako cíle vzdělávání. Jedná se o vědomosti, 

dovednosti, znalosti, postoje a hodnoty. Žádný z těchto postupů se neukázal jako validní 

způsob posuzování učebnic. Jediným způsobem, který splnil kritéria, tedy nakonec bylo 

právě srovnání učebnice s Doporučenými očekávanými postupy137. 

 Podstata této metody srovnávání vychází z následující logické posloupnosti: 

Mediální výchova je součástí tzv. průřezových témat. Průřezová témata neobsahují 

v doporučených očekávaných výstupech žádnou hodnotící pomůcku (na rozdíl od tzv. 

vzdělávacích oblastí, které obsahují závazné Očekávané výstupy). Na pomoc učitelům, 

kteří potřebovali posoudit, zda vyučují Průřezová témata správně, vytvořil Národní 

vzdělávací ústav metodickou pomůcku nazvanou Doporučené očekávané výstupy. Pokud je 

možno pomocí tohoto materiálu měřit úspěšnost vzdělávání, mělo by být možné použít ho i 

ke zkoumání jednotlivých složek zastoupených ve vzdělávání. Takovými složkami jsou 

bezpochyby učebnice. 

                                                 

 

 

136 Viz kapitola 2.3 Kvantitativní analýza témat 

137 Viz kapitola 1.2 Doporučené očekávané výstupy 
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 Po srovnání textů učebnic s metodickou příručkou Doporučené očekávané výstupy 

je možno konstatovat, že učebnice obsahují v dostatečné míře požadovaná témata výuky. 

Na trhu s učebnicemi jsou k dostání tři tituly.  

I. Mediální výchova – Učebnice žáka 

Autoři: Jan Pospíšil a Lucia Sára Závozdná 

Počet stran: 88 

Cena s DPH: 180,00 Kč 

Stupeň vzdělání: Základní, 2. stupeň, Střední školy 

 Tato kniha pokrývá učivo středních i základních škol138. Podle výsledku výzkumu 

je její obsah dostatečný a pro výuku Doporučených očekávaných výstupů vhodný pro 

základní školy ze 73 % a pro střední školy z 80 %. Kniha je velice členitá, každá strana je 

doplněna velkým množstvím informačních boxů a obrázků. K učebnici je možno zakoupit 

cvičebnici a metodickou příručku. Cvičebnice byla také zkoumána v této práci také, cílem 

výzkumu bylo zjistit, zda by kniha samotná neobstála jako učební pomůcka. Učebnici je 

totiž možno bez cvičebnice používat, dokonce v textu učebnice nejsou ani žádné odkazy, 

které by naváděly k použití cvičebnice. Samotnou cvičebnici ovšem použit k výuce nelze, 

protože není žádným způsobem návodná ani kreativní, a tudíž bez učebnice nelze ve 

cvičeních uspět. Žáci jsou v drtivé většině cvičení zkoušeni z holé znalosti přesných citací 

a výčtů položek z učebnice. Osobně se domnívám se, že cvičebnice je zbytečně strohá a 

velmi obtížná. Také si myslím že klade příliš velký důraz na memorování učební látky. 

K učebnici samotné takové výtky nemám a pro výuku bych ji bez váhání doporučil. 

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

Autoři: Eva Bělohlavá, Jindřich Urban 

Počet stran: 96 

Cena s DPH: 109 Kč 

Stupeň vzdělání: Základní, 2. stupeň 

                                                 

 

 

138 V textu to ovšem není uvedeno, proto bylo součástí výzkumné práce zjistit jaké 

zaměření tato učebnice má, viz kapitola 2.1.3.1 Výzkum zaměření učebnic A a B 
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 Tato učebnice je nejpřehledněji zpracována a je určena pouze základním školám. 

Jejím obsahem provází komiksový příběh redakce školních novin, který nese část 

probírané látky. Například témata jako: v čem spočívá kolektivní (týmová a 

hierarchizovaná) povaha práce v mediální instituce, základy tvorby obsahu a práce se 

zdroji, vliv zadavatelů inzerce na vydavatele novin, ochrana osobních údajů nebo 

konvergenci mediálních typů atd. což jsou z části témata relevantní k obsahu pro střední 

školy, v Doporučených očekávaných výstupech pro základní školy se ovšem nevyskytují. 

Přesto je učebnice určena pouze základním školám. Obsah Doporučených očekávaných 

výstupů pro základní školy pokrývá tato kniha ze 79 %139, což je nejlepší výsledek ze 

všech zkoumaných učebnic. Nejlépe tato kniha pokrývá tematickou skupinu číslo 4 - 

Fungování a vliv médií ve společnosti, tuto skupinu pokrývá ze sta procent. 

III. Občanský a společenskovědní základ, Sociologie a média 

Autoři: Tereza Köhlerová, Jan Závodný Pospíšil, Lucie Sára Závozdná 

Počet stran: 92 

Cena s DPH: 220 Kč 

Stupeň vzdělání: Střední školy 

 Třetí učebnice je určena pouze pro střední školy. Tato učebnice nebyla uvedena 

v žádném akademickém materiálu a její objevení dokazuje, že bylo vhodnou volbou 

předřadit před výzkum obsahu také výzkum trhu140, díky kterému je seznam učebnic 

kompletní, i když se podařilo nalézt pouze 3 knihy odpovídající stanoveným kritériím. 

Kniha obsahuje dvě části, první z nich se věnuje sociologii a druhá médiím. Výzkum byl 

prováděn pouze na druhé části. Mediální problematika v tomto textu částečně využívá 

shodný obsah s knihou Mediální výchova pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií (Bělohlavá, a další, 2013). Není to ale vzhledem ke stejným osobám 

autorů a stejnému nakladatelství překvapivé. Kniha má ovšem odlišnou strukturu a mnoho 

textů je jiných. Obsah je podle výsledků kvantitativního výzkumu shodný s Doporučenými 

                                                 

 

 

139 Viz příloha č. 3 – Kódovací arch 

140 Viz kapitola 2.1 Sběr materiálu 



62 

 

očekávanými výstupy ze 75 %.  

 Knihy určené pro základní školy by měly podle požadavků rámcových 

vzdělávacích programů obsahovat učivo směřující k tvorbě vlastních mediálních obsahů. 

Toto učivo podle zjištěných výsledků obsahují, ale není příliš zastoupeno v porovnání 

s ostatními tématy. Nejlépe tomuto zadání vychází vstříc učebnice Mediální výchova pro 2. 

stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Ale ani ta neobsahuje úkoly vedoucí 

ke kolektivní práci, které jsou v RVP vyžadovány. Stejně tak se podařilo zjistit, že knihy 

neobsahují prakticky žádný mediální obsah z reálných zdrojů, na kterém by mohlo být 

procvičováno kritické čtení. Tato dovednost je v rámcových vzdělávacích programech 

významně akcentována a věnují se jí i Doporučené očekávané výstupy. Proto v praxi 

nezbývá než doplnit výuku o reálná média a cvičit tuto dovednost na nich.   

 Všechny tyto učebnice jsou si podobné. Obsahují strukturovaný a velmi hutný text 

plný odborných termínů, schémat a fotografií. Jsou to spíše teoretické knihy než pracovní 

sešity. Základní osou všech textů je souvislé vyprávění o historii, podstatě, praxi, smyslu a 

charakteru médií, mediální produkce, technologií spojených s médii, způsoby tvorby a 

použití mediálního obsahu. Učebnice se nevyhýbají ani akademickým tématům z oblasti 

mediálních studií, což je obsah, který by podle mého soudu nemusel být zařazován, neboť 

je příliš odborný a abstraktní. 

 Práce se neodchyluje od schválených tezí s výjimkou samotného názvu studie. 

Z názvu bylo odebráno slovo „kvantitativní“ a bylo nahrazeno slovem „obsahová“. Během 

výzkumu vznikla potřeba zvětšení rozsahu předvýzkumu, který byl proveden kvalitativní 

metodou. Bylo tedy lépe práci přejmenovat, neboť nyní je založena na kombinovaných 

metodách výzkumu obsahu, kvantitativních i kvalitativních.  

 Metodou této práce byl souvislý logicky uspořádaný proces skládající se ze třech 

výzkumných částí. Každá z nich měla vlastní metodologii založenou na postupech 

popsaných v odborné literatuře, stanovené výzkumné otázky, záznam z průběhu výzkumu 

a souhrn zjištěných výsledků. První dva výzkumy byly provedeny kvalitativně, tedy tak, že 

usilovaly o popsání předem neznámých struktur (existence učebních textů a jejich 

struktura). Třetí výzkumná část byla provedena kvantitativně, měla tedy za cíl na známé 

struktuře ověřit přesně definované předpoklady (tematický souběh učebnic a metodické 

pomůcky). Každá z častí i celá tato práce byla vypracována tak, aby byla v maximální míře 

otevřená a ověřitelná. Proto byla zvolena metoda kráceného výzkumného deníku se 

záznamy všech aktivit, i těch, které nevedly k cíli práce (čtvrtá učebnice, alternativní 
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přístupy k hodnocení učebnic podle metody výuky apod.) Pomocí těchto popisů a 

poskytnutých příloh (kódovací tabulky, kódovací arch) by mělo být možné zopakovat 

kteroukoliv z výzkumných částí, případně rozšířit výzkum na nějaké další texty. Největší 

výzvou celé výzkumné části bylo kvantitativní kódování do velkého počtu proměnných. 

Díky metodice obsahující více průchodů a pomocné kontrolní kódy se tento problém 

podařilo zvládnout. 
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Diskuze  

 Na závěr bych si rád dovolil několik poznámek, které vychází z času stráveném nad 

tématem mediální výchovy ve školském systému. Pokud mohu soudit po provedení této 

výzkumné práce, rámcové vzdělávací programy jsou poměrně složité dokumenty, které 

jistě nebylo jednoduché na školské úrovni implementovat. Požadavků je v nich příliš 

mnoho a jsou velmi ambiciózní. Nadměrné ambice těchto dokumentů lze z mého pohledu 

roztřídit do dvou skupin. První skupinu definuje přílišný rozsah látky. Je možné vytvořit 

kreativní a živý školský vzdělávací program a zapracovat všechny ty detailní popisy 

klíčových kompetencí, vzdělávacích oborů a průřezových témat? Domnívám se, že mnoho 

popsaných požadavků na výuku jsou ve skutečnosti důsledky, kterých žáci dosáhnou 

mimoděk díky času strávenému pod pedagogickým dohledem, nebo lépe řečeno s pomocí 

pedagoga v kolektivu přirozeným způsobem motivovaných spolužáků. Nemyslím si, že by 

musely být vyjmenovány do takových detailů. Proč jsou dovednosti rozepsány dopodrobna 

až na úroveň takových požadavků jako chápání předvolební kampaně, vlivu médií na 

uspořádání dne apod.141? Proč jsou v průřezovém tématu mediální výchovy témata z 

tvorby časopisu včetně redakčních porad? Je opravdu proveditelné, aby všichni žáci byli 

zapojeni do tvorby školního časopisu? Druhou skupinu výtek k rámcovým vzdělávacím 

programům vystihuje klíčové slovo postoj. Cílem RVP je, jak bylo napsáno výše, rozvíjení 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Právě postoje a možná i hodnoty jsou 

z mého pohledu opět příliš ambiciózním požadavkem – v realitě vzdělávání jsou 

automatickým důsledkem správného pedagogického působení a důkazem, že je vše 

ohledně konkrétního jedince je v pořádku. V RVP pro gymnázia je například uveden u 

průřezového tématu mediální výchova tento očekávaný výstup, tedy požadavek, kterého je 

nutné před koncem vzdělávání dosáhnout a může to být zkoušeno: 

 (V oblasti postojů a hodnot má průřezové téma žákovi pomoci) zvyšovat citlivost 

vůči kulturním rozdílům, chápat je jako obohacení života, učit se rozumět odlišnostem; 

 Krom toho, že první věta je poněkud zavádějící, ve zbytku dokumentů se používá 

jednoznačnější termín „rozvíjet citlivost“, se vyjádřím k druhé větě souvětí. Jak konkrétně 

                                                 

 

 

141 (MŠMT, 2015 str. 139) 
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je možno hodnotit žáky, kteří z nějakého konkrétního důvodu nechápou vliv nějaké cizí 

kultury jako obohacení života? Obzvláště pokud to stejné průřezové téma obsahuje 

kapitoly z naší historie, kdy tisk sehrál nenahraditelnou roli jako obránce národní kultury. 

Mým názorem je, že škola má poskytovat klíč ke dveřím, neměla by ale vyučovat co je za 

těmi dveřmi je. Všechny tyto mírumilovné a pozitivní postoje bude sebevědomý, vzdělaný, 

sečtělý, zcestovalý, úspěšný a milovaný žák zastávat sám od sebe. Nebo naopak k nim 

člověk opačných vlastností možná cestu nikdy nenajde což je bezpochyby škoda, školské 

vzdělávací programy to ale normováním postojů nevyřeší. Z mého pohledu má škola 

mandát učit jedinou z prezentovaných vět, a to tu poslední – učit se rozumět odlišnostem. 

 Rád bych také připojil několik poznámek k učebnicím, které jsou předmětem této 

práce. Nejprve mě překvapilo, jak jsou sofistikované a přesycené různými podněty. 

Připadalo mi, že neobsahují žádný ucelený systém vědomostí, ale pouze střípky různých 

témat typograficky rozesetých na veškerý prostor stránek. Po mnohahodinové práci 

s těmito texty ale vím, že opak je pravdou. Učebnice jsou velice dobře strukturované. 

Témata na sebe navazují a odkazují. Zdá se tedy, že autoři zamýšleli svými texty pokrýt 

kontinuálně obsah celého předmětu. České školství však již není do předmětů 

strukturováno. Částečně předměty připomínají Vzdělávací obory142, ale Mediální výchova 

není ani vzdělávacím oborem, ale Průřezovým tématem143, jehož implementace do 

školských vzdělávacích programů je zcela libovolná: „Průřezová témata lze realizovat jako 

součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, je možné jim věnovat samostatné 

projekty, semináře, kurzy, besedy apod., případně je lze realizovat jako samostatný 

vyučovací předmět. Uvedené formy lze libovolně kombinovat.“144 Proto by vhodnější 

formou učebnice byl soubor ohraničených tematických kapitol a pracovních listů, které by 

příliš nenavazovaly. Vzhledem k povaze mediální gramotnosti, jako vlastnosti uživatele 

médií, by měly být tyto materiály více praktické než teoretické. Podle mého by měly také 

obsahovat reálné ukázky většího rozsahu z médií a podporovat samostatnou i skupinovou 

práci s těmito podklady. Domnívám se, že by měl být žák doslova obklopen mediálním 

                                                 

 

 

142 Viz kapitola 1.1.1.3 Vzdělávací obory 

143 Viz kapitola 1.1.1.5 Průřezová témata 

144 (VÚP, 2007 str. 65) 
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obsahem a měl by cvičit kritické vnímání obsahů jako dovednost, a ne jako znalost. 

Učebnice, které jsem měl možnost zkoumat, převážně inklinují k předávání znalostí. Dále 

by se měly učebnice zcela odpoutat od mediálních studií, neměly by je chápat jako 

strukturu svého oboru (jako nyní: nejprve vysvětlují komunikační schémata, potom pojem 

masová média, následně funkce těchto médií atd..) ani by z nich neměly čerpat obsah. 

 

 

Obrázek 15 Ukázka akademického textu v učebnicích145 

 Stejně jako čtení a psaní se nevyučuje podle struktury sémiotiky a lingvistiky, tedy 

že by nejprve byl vysvětlen foném, později ikon a index, historie písma a pak někdy 

mnohem později by žáci zkusili své nabyté dovednosti realizovat psaným textem. Tudíž i 

mediální výchova by měla najít svou strukturu v práci s médii co nejbližší věku a 

schopnostem žáka, ne v teorii akademického oboru. Začínat by se mělo od obsahu médií, 

měly by se rozpoznávat opakující se struktury, následně by mohl proběhnout první pokus o 

vlastní tvorbu, následovalo by cvičení nad rozpoznáváním motivací autora textu založené 

na vlastní zkušenosti atd. Věřím pevně, že většina školských vzdělávacích programů je 

takovým způsobem postavena. Pokud je tomu ale tak, existující učebnice takovému 

směřování nepomáhají. 

 I přes všechnu kritiku oceňuji, jak velký díl práce odvedli autoři kurikulárních 

dokumentů na státní úrovni i učitelé, kteří tyto dokumenty zpracovali na tisících školských 

institucí do konkrétních školských vzdělávacích programů. Oceňuji práci autorů 

metodických pomůcek jako jsou vzorové školské vzdělávací programy, doporučené 

očekávané výstupy, metodické portály a odborné články v tiskovinách. Stejně tak si vážím 

                                                 

 

 

145 (Pospíšil, a další, 2009 str. 79) 
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autorů učenic, kteří se pustili do tohoto nového světa vzdělávání, ve kterém neexistují 

centrální osnovy.  

 Osobně jsem velice rád, že jsem se mohl věnovat práci, která je průnikem 

mediálních studií a vzdělávání. Mám blízko k oběma světům. Věřím, že mediální 

vzdělávání je velice potřebnou součástí osobního rozvoje každého člověka. 

 Nakonec bych rád navrhnul téma práce, která by podle mého názoru byla velice 

přínosná pro analýzu současného stavu mediální výchovy. Nepodařilo se mi takovou studii 

objevit, tak předpokládám že neexistuje. Vedle studie PhDr. Dagmar Sochorové Ph.D.146 

referující praxi z pohledů učitelů, výzkumu organizace Člověk v tísni147 na stejné téma, 

prací PhDr. Radima Woláka o dostupné literatuře148 a dalších prací, které jsem možná 

přehlédl, by mne velice zaujala analýza školských vzdělávacích programů. Jedná se totiž o 

veřejné dokumenty, které jsou závazné pro školskou instituci, která ji vypracovala. Byla by 

to tedy obsahová studie postupů popsaných v metodických materiálech na významném 

počtu škol. Díky takové studii by bylo možné nahlédnout do kvality metodik zpracování 

mediální výchovy. Na rozdíl od studie formou dotazníků149 by to nebyl pohled na praxi 

učitelů, ale daleko neosobnější pohled na stav zapracování rámcových vzdělávacích 

programů do školních osnov. 

 

 

  

  

                                                 

 

 

146 (Sochorová, 2016) 

147 (Člověk v tísni, 2018) 

148 (Učebnice a portály mediální výchovy v ČR, 2011) 

149 Viz (Sochorová, 2016) 
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Summary 

 The research successfully analyzed three learning books of Media Literacy program 

for primary and high schools. This is the final number of books available on the Czech 

market. The first part of the study was theoretical overview of Czech school system with 

explanation of conceptual documents cycle. All the learning content is based on these 

documents. The rest of the study contains three research parts. Fist one is a market research 

of relevant textbooks. There is no official list of this type of publications. Second research 

part was a qualitative study of the books content and structure. The result of this second 

part was methodical frame for the last research – quantitative part. The frame contains two 

ways of text books content qualification – if it corresponds with government-released 

methodical guides, and if the content is oriented mostly practically or theoretically. During 

the qualitative research more than these two approaches were implemented, but without 

any result. Only these two methods fit the acceptance criteria given: the method is helpful 

(for concrete reason), the method is relevant for the majority of the textbooks content, and 

finally the method fits quantitative research needs. The last research part of the study was 

the quantitative research with two findings – the textbooks are relevant to the defined 

methodology and the content is mostly theoretical. So, it contains just information but it is 

not helpful for critical-reading training or improving media experience by long demo texts 

or group training. All the research documents of this study are written in a form of an 

abridged report to give an opportunity of further study repeating and/or improve reliability 

of the study. 
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