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Vážení čtenáři,

máte před sebou sborník příkladů dobré praxe vzdělá-
vacích programů průřezového tématu Mediální výcho-
va a medializace, vytvořených v rámci projektu Klíče 
pro život1. Tyto vybrané příklady mají sloužit jako ukáz-
ka možných podob neformálního vzdělávání a inspira-
ce či návodů pro to, jak je možné uchopit téma me-
diální výchovy a medializace. Zároveň ukazují, jak lze 
toto téma vhodně využít pro komplexní rozvoj klíčových 
kompetencí. Svým pojetím jde o studijní materiál, který 
mohou pedagogičtí pracovníci z organizací pro zájmo-
vé vzdělávání a pracovníci pracující s dětmi a mládeží 
využít jako námět při své další práci.

Při výběru jednotlivých příkladů jsme se zaměřili 
na to, aby jejich popis vytvářel co nejdetailnější obrá-
zek použitých metod vzdělávání. Zároveň jsme vybra-
li takové ukázky mediální výchovy, které pokrývají co 
nejširší spektrum věku účastníků a jsou co nejrozma-
nitější z hlediska obsahové náplně jednotlivých forem 
vzdělávání. Najdete mezi nimi nejrůznější ukázky zá-
žitkových her, pracovních workshopů či exkurzí v kom-
binaci s tradičnější formou výuky v podobě kurzů. Nej-
úspěšnějším modelem pak je rozvoj klíčových kompe-
tencí v rámci vlastní tvorby a spoluutváření mediálního 
světa účastníky, kteří vytváří vlastní mediální sdělení 
a využívají pro jejich šíření různorodé medialní kanály, 
jako jsou televize, noviny, časopisy apod.

Praktické využití jednotlivých mediálních typů sdě-
lení pro reflexi vlastního světa znamená pro účastníky 
v oblasti kompetencí dvojí přínos. Jednak rozvíjí obec-
ně celou řadu klíčových kompetencí. Vedle toho rozvíjí 
specificky ty, které jsou spojeny s tématem mediální 
výchovy, zejména s kritickým a analytickým přístupem 
k médiím jako specifickému zdroji informací. Řada 
těchto specifických znalostí, dovedností či postojů 
vztažených k mediální výchově, tzv. mediální gramot-
nost, je v podstatě praktickým uplatněním jednotlivých 
klíčových kompetencí v konkrétním tématu.

1) Projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí 
v zájmovém a neformálním vzdělávání“ realizuje od 1. 4. 2009 
do 28. 2. 2013 Národní institut dětí a mládeže a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (registrační číslo: CZ.1.07/4.1. 00/ 
06.0011). Všechny výstupy projektu, stejně jako tuto publikaci, 
naleznete v elektronické verzi na webových stránkách projektu www.
kliceprozivot.cz.

Zásadním kritériem, které každý z vybraných pří-
kladů splňuje, je již zmiňovaný kritický přístup k médi-
ím. V podstatě se jedná o to, že v rámci vzdělávacího 
programu účastníci rozvíjejí své schopnosti vyhledávat 
a třídit informace na základě jejich pochopení coby 
kompetence k vlastnímu učení. V případě mediální vý-
chovy to pak znamenalo ještě další rozvoj znalostí jed-
notlivých mediálních typů a orientace ve světě dneš-
ních masmédií. Druhou komponentou bylo osvojení 
si takového postoje, který vede k ověřování informací 
z více zdrojů.

Účastníci často při tvorbě vlastních mediálních 
sdělení využívali řadu technických přístrojů a zařízení. 
Mnoho z nich si díky tomu osvojilo dovednosti práce 
s kamerou, fotoaparátem apod., včetně úprav a tvorby 
multimediálních výstupů. Při vytváření vlastních medi-
álních obsahů získávali schopnosti správně formulovat 
vlastní myšlenky a názory, prosazovat je, případně in-
terpretovat a prezentovat jak ty vlastní, tak ty, které 
přijali během učebního procesu. S ohledem na medi-
ální gramotnost se účastníci učili využívat média jako 
prostředek efektivní komunikace a vyjádření vlastních 
názorů. S tím je také úzce svázána schopnost využití 
moderních informačních technologií jako nástroje ko-
munikace.

V řadě uváděných příkladů jde také o práci společ-
ného „redakčního týmu“ či skupiny, která spolupracuje 
na tvorbě mediálního sdělení. Právě na těchto situa-
cích je pak dobře vidět, jak práce v týmu s vymezený-
mi rolemi přispívá k rozvoji personálních a sociálních 
kompetencí při řešení jednotlivých úkolů. Simulace 
rozdělení na jednotlivé odbornosti v rámci redakcí pak 
vede k přesvědčivosti situace, a navíc přispívá k po-
chopení složitosti pracovního procesu v dnešní době.

V uváděných příkladech je prostor věnován také dal-
ším schopnostem a dovednostem, které jsou součástí 
klíčových kompetencí, případně aktuálním tématům, 
jako je například internetová bezpečnost, kyberšikana, 
novinářská etika apod. Zde jsme zmínili ty nejzásad-
nější pro téma mediální výchova. S dalšími se můžete 
seznámit na následujících stránkách.

Mgr. Vojtěch Černý
supervizor vzdělávání v průřezovém tématu 
Mediální výchova a medializace



MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM 
TÁBOŘE

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Rozvíjené klíčové kompetence (především):

Kompetence K učení

Účastník na závěr programu:

 – vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení;

 – přistupuje k informacím z médií kriticky a s odstupem;

 – rozlišuje důležité informace od méně podstatných.

personální a sociální Kompetence

Účastník na závěr programu:

 – účinně spolupracuje ve skupině;

 – přispívá k diskusi v malé skupině;

 – chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení da-
ného úkolu;

 – oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 
a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají;

 – uvědomuje si základní rizika jednotlivých médií.

Kompetence K řešení problémů a KomuniKativní

Účastník na závěr programu:

 – ovládá základní nástroje v užívání internetu;

 – využívá dostupná základní technologická zařízení PC;

 – vhodnými a efektivními způsoby vyhledává informace v různých 
médiích;

 – rozlišuje mezi bulvární a významnou mediální informací, rozumí 
různým typům textů, záznamů a obrazových materiálů.

Kompetence K naplnění volného času

Účastník na závěr programu chápe význam médií jako zdroje in-
formací, (ne)kvalitní zábavy a naplnění volného času.

Východiska PDP

DDM České Budějovice v současné době nabízí dětem (popř. 
školám) vzdělávací program „Svět médií aneb staň se reportérem“, 
přičemž velmi často se zabývají mediální výchovou také tyto naše 
zájmové útvary (ZÚ): Klub mladých amatérských novinářů, ZÚ foto-
grafování a další ZÚ z oddělení techniky (např. ZÚ programování, PC 
her, tvorba www stránek atd.). Příměstský tábor zaměřený na medi-
ální výchovu u nás nebyl do této doby realizován.

Autor
Luděk Doležal

Supervizor vzdělávacího programu 
PhDr. Ing. Pavel Mička

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Dům dětí a mládeže České Budějovice

Klíčová slova
příměstský tábor, mediální výchova, 
mediální gramotnost, hry, šotek, 
kamera, exkurze, zpráva 
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 Mediální výchova a medializace

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program Mediální výchova na příměst-

ském táboře (pracovní název: Svět médií aneb staň se 
reportérem) je program, ve kterém si účastníci tábora 
ve věku od 7 do 14 let zvýšili svou mediální gramot-
nost, a to především zábavnými formami a metodami 
výuky. Mediální aktivity na tomto táboře se prolínají 
s celotáborovou hrou o novinářském šotkovi. Nedílnou 
součástí tábora se staly také zábavně pojaté exkurze 
a besedy s odborníky.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Cílem bylo rozšíření mediální gramotnosti účastníků 

našeho jarního příměstského tábora. Účastník se měl 
seznámit s možnými riziky, které na něj číhají při uží-
vání médií, např. kyberšikana; mediální obraz vs. sku-
tečnost; význam ochrany osobních údajů (Facebook); 
rizika seznamování po internetu; falešné zprávy (hoax 
apod.); pravdivost reklamy; nadměrné užívání médií 
na úkor jiných aktivit. Dozvěděl se o základních pra-
vidlech jejich bezpečného užívání a nedílnou součástí 
tábora byla také možnost získat praktické zkušenosti 
a rady profesionálů. Děti si tak rozšířily svou mediální 
gramotnost: rozlišování „důležitých“ a „nedůležitých“ 
informací a zpráv (podle typu příjemce); novinářský ko-
dex; psaní zprávy, mluvený projev, vedení rozhovoru; 
focení, natáčení na kameru; konverze, stříhání video-
záznamů, skládání atd.

S většinou účastníků tábora se vedoucí již celkem 
dobře znali z předchozích akcí našeho zařízení. Proto-
že se přihlásily děti s velkým věkovým rozpětím (7–14 
let), probíhaly někdy současně dva programy – základ-
ní pro starší účastníky a alternativní, jednodušší, pro ty 
mladší. Všechny účastníky (celkem 37) jsme rozdělili 
do pěti soupeřících týmů (tzv. mediálních štábů) v rám-
ci jedné celotáborové hry. Každý štáb měl 5 starších 
členů a 2–3 mladší. Každý člen štábu získal svou týmo-
vou roli: šéfredaktor, kameraman, moderátor, střihač 
(zvukař), novinář (korektor, editor) a jejich zástupci, 
popř. asistenti.

celotáborová hra

Mediální aktivity na tomto táboře se prolínaly s ce-
lotáborovou hrou o novinářském šotkovi, který začal 
„řádit“ v městě České Budějovice a místních lokálních 
masmédiích (rozhlas, televize, noviny). Mezi sebou sou-
peřící týmy dětí musí nejprve získat nejdůležitější teore-
tické poznatky a praktické dovednosti ze světa médií, 
aby mohly, kromě ostatních malých úkolů, splnit ten 
největší úkol: samy natočit „kvalitní“ televizní zprávy, 
a dokázat tak uplatnit získanou teorii v praxi. Jedině tak 
nasbírají dostatečné množství táborového platidla, tzv. 
šoťáků, které na konci hry předají šotkovi, získají od něj 
za ně odměny a šotek odejde zlobit do jiného města.

Základní tematické bloky programu tábora:

 – Pondělí: seznamovací hry a zahájení celotáboro-
vé hry, základy natáčení a moderování

 – Úterý: různá dělení médií; klady a zápory jednotli-
vých médií; návštěva ČRo, natáčení v terénu

 – Středa: rizika médií a jak se jim bránit; návštěva 
redakce deníku; co nám většinou média nedá-
vají (sportovní aktivity – návštěva bazénu)

 – Čtvrtek: výhody médií; základní mediální doved-
nosti 1; návštěva lokální TV (GIMI)

 – Pátek: návštěva knihovny; základní mediální do-
vednosti 2; média a náš volný čas; promítání 
prací účastníků; ukončení celotáborové hry

příKlady metod:
herní projekt, tematické hry, didaktická hra, ledolam-
ky, exkurze, diskuse, strukturovaná diskuse, brainstor-
ming, soutěže v dovednostech, prezentace, společná 
tvorba, vysvětlování

průběh aKtivit:
1. den – seznamovací hry a zahájení celotáborové 
hry, záKlady natáčení a moderování

Po tradičních seznamovacích hrách jsme děti uvedli 
do počítačové učebny, v které se setkávají s herci (dě-
deček a babička). Pouštíme jim na dataprojektoru zprá-
vy lokální televize GIMI. Herci se rozčilují nad kvalitou 
zpráv. Poté je seznamujeme s postavou novinářského 
šotka. Následně je rozdělujeme do reportážních štá-
bů (skupin), děti poté absolvují zábavné hry, v kterých 
osvědčují své předpoklady pro činnost povolání novi-
náře, korektora, střihače, zvukaře, kameramana. Ně-
které děti získávají doporučení pro svoji funkci ve štá-
bu, každá skupina získává svou místnost (televizní stu-
dio) – během prvních dnů tábora vypracovávají svoji 
prezentaci (list A3) – pracovní pravidla, rozdělení rolí 
ve štábu, zaměření TV štábu, zvláštní dovednosti.

V dalším bloku se účastníci bavili s profesionální 
moderátorkou o redakční práci a o tom, jak vytvořit 
text zprávy do reportáže. Již zde musely být děti roz-
děleny na starší a mladší, přičemž mladší skupina 
má alternativní (jednodušší), ale obsahově přibližně 
stejný program. K rozdělení skupin dochází následně 
vždy, když přichází program náročnější na věk účast-
níků. Povídání vystřídalo cvičení (skupinová hra), kdy 
měly děti vytvořit text, který by mohl moderátor v TV 
přednést. Seznamují se s etickým kodexem novinářů 
formou hry: najdi porušení kodexu: příklady situací – 
poznat, co novináři smí a co nesmí. Poté také vyslechly 
něco z teorie moderování. Proběhly dotazy a diskuse 
na téma, jak poznáte špatného/dobrého moderátora, 
a cvičení „najděte subjektivní hodnocení, co by novinář 
neměl a měl“.

Následoval výklad profesionálního kameramana, 
jak na práci s kamerou, děti si vyzkoušely některé za-
jímavé způsoby práce s kamerou (popř. fotoaparátem 
v režimu videa) a jak na střih.

Vracíme se k TV zprávám z rána – děti nalézají chyby.

Závěrečné cvičení: text, který děti vytvořily, zkusily 
na čtyřech různých místech („v televizních studiích“) 
natočit a sestříhat. Na závěr proběhl rozbor natoče-
ných pokusů (videí) s odborníky a ocenění nejúspěš-
nějších.

2. den – různá dělení médií; Klady a zápory 
jednotlivých médií; návštěva čro, natáčení v terénu

Šotek tentokrát řádí v rádiu. Děti získávají další do-
pis od šotka. Za úkol mají najít chyby ve zprávách čes-
kobudějovického rozhlasu. Následují aktivizační pohy-
bové aktivity na témata z mediální výchovy. Například 
tzv. mediální seznamka – varianta aktivity známé jako 
Seznamovací bingo.

Během dopoledne proběhla velice stručná prezen-
tace na téma různá dělení médií. Formou doplňovač-
ky na flipchartech se děti seznámily s historií médií 
– hádají rok vzniku jednotlivých médií. Formou „křížov-
ky médií“ se dozvěděly o dělení na hard a soft news. 
Pro téma infotainmentu jsme využili videa z YouTube. 
Od tohoto momentu měly reportážní týmy ve volných 
chvílích vytvářet své vlastní zpravodajství – natočit co 
nejkvalitnější TV spoty: 1× domácí a zahraniční zpráva, 
sportovní zpráva, reklama, kulturní událost, počasí.

Odpoledne nám zabrala exkurze v Českém rozhla-
se. Dětem jsou zapůjčeny mikrofony a na ulici získáva-
jí audiozáznamy dotazovaných na své anketní otázky. 
V Českém rozhlase si poslechnou výsledek své práce. 
Objevují své chyby a znovu jdou do terénu, aby přišly 
s lepšími „úlovky“. V Českém rozhlase poznávají pro-
středí a náplň práce zaměstnanců ČRo a diskutují 
s nimi.

3. den – riziKa médií a jaK se jim bránit; návštěva 
redaKce novin

Zahájení mediálního dne: děti si dopisují na face-
bookovém chatu s osobou, o které později zjišťují, že 
to byl někdo úplně jiný. Šotek řádí tentokrát v novinách 
(Českobudějovický deník) – děti odhalují chyby na ti-
tulní straně. Následuje skupinová soutěž v hledání 
lístečků s desaterem bezpečného internetu, diskuse 
o zkušenostech, krátká přednáška a beseda s profe-
sionálním fotografem také o fotomontážích, promítá-
ní fotomontáží. Děti získávají deset e-mailových zpráv 
a mají poznat pravdivé e-maily. Zjišťují, že jsou téměř 
všechny tzv. hoaxy. Skupinová aktivita: focení v terénu 
a cestou do redakce novin Českobudějovického de-
níku. Zde poznávají mimo jiné také inzertní oddělení 
a důležitost reklamy. Následovala návštěva bazénu.

4. den – výhody a nevýhody médií; záKladní mediální 
dovednosti; návštěva loKální tv
Flipcharty využíváme i u aktivity, kdy děti píší výhody 

a nevýhody v užívání médií. Vracíme se tak i k návště-
vě bazénu – média nám nedávají pohyb s kamarády 
atd. Také se vracíme k reklamě a její funkci. Děti dopl-
ňují ve skupinách slavné a trefné citáty o reklamě. Šo-
tek se připomíná – motivuje děti k natáčení TV spotů, 
avšak děti jsou touto aktivitou motivovány přirozeným 
zájmem. Získávají větší množství rozličných novino-
vých zpráv (z iDNES.cz) – úkolem je vytvořit titulní stra-
nu MF Dnes – vytvořit titulky, vybrat obrázek a zprá-
vy, které se ocitnou na titulní straně. Porovnáváme se 
skutečnou stranou novin. Setkávají se s amatérským 
fotografem a seznamují se s technikami úpravy foto-
grafií. Stručně se seznamují s možnostmi (výhodami) 
MS Office, užitečných internetových odkazů atd. Zby-
tek odpoledne věnujeme exkurzi v lokální TV GIMI.

5. den – návštěva Knihovny; média a náš volný 
čas; hodnocení videospotů účastníKů; uKončení 
celotáborové hry.
Šotek láká do knihoven, kde děti plní jedny z po-

sledních úkolů ve velké hře. V knihovně poznávají také 
oddělení periodik, hudební, filmové, regionální odděle-
ní, studovnu atd. Úkol: odjíždíte na dovolenou do cizí 
země (můžete si vybrat) – získejte různé důležité prak-
tické informace (šest bodů) o této zemi. Následuje 
blok aktivit: média a náš volný čas. Vytváříme tzv. vol-
nočasový koláč, diskutujeme. S pomocí kameramana 
a moderátorky hodnotíme výsledky práce dětí: dětmi 
vytvořené TV spoty. Závěrečného promítání se účastní 
herci (babička a dědeček). Počítáme tzv. šotky (platidlo 
celotáborové hry), dochází k ukončení celotáborové 
hry – šotek směňuje šotky za odměnu pro děti a opou-
ští město. Tábor končí znalostním testem (zpětná vaz-
ba), strukturovaná diskuse o médiích a volném čase. 
Nakonec se bavíme o táboře: zážitky, líbilo, či nelíbilo.

prostředí a materiální vybavení

Kromě venkovních aktivit (exkurze, focení, natáče-
ní) jsme využívali prostory našeho DDM. V počítačové 
učebně probíhaly společné „odbornější“ aktivity, v dru-
hé větší místnosti (hala) jsme hráli tematicky zvolené 
seznamovací, pohybové a jiné hry – aktivity, které ne-
byly náročné na techniku. Dalších pět menších míst-
ností sloužilo jako provizorní televizní studia mediál-
ních štábů.

Nejdůležitější materiální vybavení: pět digitálních 
fotoaparátů s možností videozáznamu – nejlépe i se 
stativy, kamera, minimálně pět počítačů, k stříhání 
a skládání videí jsme používali program Windows Mo-
vie Maker, dataprojektor, mikrofony nebo napodobeni-
ny mikrofonů.
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3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Celotáborová hra přirozeně motivovala děti k akti-
vitám i k vstřebávání potřebných znalostí. Z programu 
děti obzvláště ocenily práci na tvorbě vlastního tele-
vizního zpravodajství ve skupinách, exkurzi v TV GIMI, 
práci v terénu s mikrofonem pro ČRo a přednášku o fo-
tomontážích.

Na začátku a konci tábora děti vyplnily dotazník pro 
získání zpětné vazby. Dotazník posloužil jako doklad 
splnění cíle našeho vzdělávacího programu – rozšíření 
mediální gramotnosti účastníků. Tím myslíme přede-
vším získání základních znalostí o médiích, dovedností 
práce s nimi, povědomí o rizicích v jejich užívání. Vý-
sledky znalostních dotazníků dopadly celkem dobře, 
i když by mohly být lepší: děti se v odpovědích zlepšily 
o 20 %. Ze závěrečné strukturované diskuse jsme zjis-
tili, že děti si opravdu rozšířily obzory, nových doved-
ností a znalostí si cení a rády by se účastnily i případ-
ného dalšího mediálního tábora.

Exkurze (ČRo, Deník, TV GIMI) se vydařily, protože 
jsme si s dotyčnými pracovníky domluvili cíle, progra-
my exkurzí a návaznost na celotáborovou hru – s čímž 
i souvisela příprava „špatných“ zpráv, kdy média vytvo-
řila šotkem „poškozené zprávy“ a děti následně muse-
ly odhalit chyby, které šotek v médiích natropil.

Ve skupinových (týmových) formách výuky byli 
účastníci velmi dobře motivováni, což bývá běžné, po-
kud se týmové aktivity vhodně prolínají s celotáboro-
vou hrou. Při občasném využití frontální výuky (vysvět-
lování, přednáška, diskuse, beseda apod.) pozornost 
dětí někdy klesala. Protože jsme ale táborové aktivity 
střídali velice často (do 20 minut), dětem se program 
velice líbil, i když šlo o poměrně obtížnou látku: medi-
ální výchově na základních školách se učitelé věnují 
většinou až v 8. a 9. třídách. Při nejnáročnějších čin-
nostech (konverze, stříhání a skládání videozáznamů) 
byli vybráni z každého týmu ti nejzkušenější v práci 
s počítačem.

Úskalím takového projektu může být časová nároč-
nost na přípravu – projekt lze samozřejmě ale dělat 
i jednodušeji. Dalším úskalím může být také materi-
ální vybavení pro projekt, popř. odbornost vedoucích 
při práci s počítačem (vkládání dat, případná konverze; 
stříhání a skládání videozáznamů). Snažili jsme se nic 
důležitého z mediální výchovy nevynechat, vytvořit dě-
tem nejzákladnější obraz mediálního světa se všemi 
jeho klady i zápory. I tak vzhledem k časové dotaci bylo 
obtížné vše stihnout – máme ale celkový dojem, že se 
nám to podařilo přístupnou a zábavnou cestou s ohle-
dem na nízký věk účastníků tábora.

4. Vyjádření supervizora
Předkládaný PDP shrnuje realizaci programu zamě-

řeného na zvyšování mediální gramotnosti dětí na pří-
městském táboře. Vzdělávací program velmi dobře 
kombinuje různé metody vzdělávání a práce s mládeží. 
Díky kombinaci různých metod zajistil pozornost po-
měrně různorodé skupiny účastníků při společné tábo-
rové hře. Zároveň díky rozdělení úloh bylo garantováno 
to, že různé věkové skupiny získají adekvátní znalosti.

Bez poznámky by také neměl zůstat velmi profesi-
onálně vytvořený výstup – multimediální DVD, které 
velmi kvalitně prezentuje všechny aktivity tohoto PDP.

5. Použitá literatura
 – MIČIENKA, Marek; JIRÁK, Jan a kol.: Základy Me-

diální výchovy. 1. vydání. Praha. 2007. ISBN: 
978-80-7367-315-4.

MÉDIA PRO ŽIVOT

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Obecnými cíli bylo motivovat mladého člověka ke správnému uží-
vání médií, naučit ho kriticky vybrat a vyhodnotit získané informace, 
formulovat vlastní názor a využít média při komunikaci s okolím.

Při stanovování výchovných cílů vycházíme z požadavků RVP pro 
gymnázia a střední školy (výběr dle hlavní věkové skupiny frekven-
tantů), kde konkrétní činností vytváříme prostor pro rozvoj klíčových 
kompetencí žáků v šesti základních oblastech.

Kompetence K učení

Účastník na závěr programu:

 – kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpra-
covává a využívá při svém studiu a praxi.

Kompetence K řešení problémů

Účastník na závěr programu:

 – rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části;

 – vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití růz-
ných postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;

 – kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro 
své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje 
podložené závěry.

Kompetence KomuniKativní

Účastník na závěr programu:

 – s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně vyu-
žívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, 
včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého 
typu;

 – efektivně využívá moderní informační technologie;

 – vyjadřuje se mluveným i psaným projevem jasně, srozumitelně 
a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým zámě-
rem a v jakých situacích komunikuje, je citlivý k míře zkuše-
ností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci;

 – prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před zná-
mým i neznámým publikem;

 – rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situa-
cích, správně interpretuje a přijímá sdělení a věcně argumen-
tuje, v nejasných nebo sporných komunikačních situacích po-
máhá dosáhnout porozumění.

Autor
Mirek Obrátil

Supervizor vzdělávacího programu 
Ing. Věra Slezáková

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Lužánky – SVČ, pobočka Multimediální 
studio Lávka

Klíčová slova
mediální výchova, noviny, rádio, rekla-
ma, public relations

IN
DOOR

Děti

32 h

12–15

20
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Kompetence sociální a personální

Účastník na závěr programu:

 – posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, 
je schopen sebereflexe;

 – aktivně spolupracuje při stanovování a dosahová-
ní společných cílů;

 – přispívá k vytváření a udržování hodnotných me-
zilidských vztahů založených na vzájemné úctě, 
toleranci a empatii;

 – rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolá-
vá společenským i mediálním tlakům.

Kompetence občansKé

Účastník na závěr programu:

 – informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy 
osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zá-
jmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě;

 – respektuje různorodost hodnot, názorů a postojů 
a schopností ostatních lidí;

 – rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a du-
chovních hodnot, spoluvytváří je a chrání;

 – posuzuje události a vývoj veřejného života, sle-
duje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá 
a obhajuje informovaná stanoviska a jedná 
k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědo-
mí.

Kompetence K podniKavosti

Účastník na závěr programu:

 – rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává 
a využívá příležitostí pro svůj rozvoj v osobním 
i profesním životě;

 – uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu 
a tvořivost, vítá a podporuje inovace;

 – získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdě-
lávacích a pracovních příležitostech, využívá do-
stupné zdroje a informace při plánování a reali-
zaci aktivit.

Výše vypsaný seznam klíčových kompetencí zahrnu-
je hlavní východisko při stanovování cílů a celkového 
pedagogického přístupu. Je patrné, že celkové vedení 
skupiny respektuje individuální potřeby všech zúčast-
něných a že pedagog musí respektovat individualitu 
každého zvlášť. Program musí obsahovat dostatek 
podnětů k tomu, aby se každý z účastníků mohl proje-
vit. S tímto vědomím byl stanovován maximální počet 
účastníků na jednom kurzu (nejvýše 20 osob).

Výpis klíčových kompetencí pro žáka je při konkrét-
ních činnostech dále rozšiřován. Výše sepsaný seznam 
však respektují všechny aktivity prováděné během 
všech částí kurzu.

Východiska PDP

Mediální výchova je průřezovým tématem RVP 
a na školách má její výuka různou podobu. Náš kurz 
nabízí strukturovaný přístup k tematice (případně jed-
nu z alternativ způsobů výuky) a uvádí základní pra-
vidla pro práci s mládeží v oblasti mediální výchovy 
ve společenském kontextu.

Byly osloveny brněnské základní (II. stupeň) a střed-
ní školy. Pedagogické cíle vycházely z požadavků RVP 
pro střední školy (resp. gymnázia, včetně osmiletých), 
rozšiřují možnosti probírané látky a umožňují důklad-
nější seznámení s danou problematikou. Účastníci se 
zapojili na základě zájmu o problematiku (přihláška 
po náboru ve škole).

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Kurz „Média pro život“ je určen pro zájemce o aktiv-

ní zapojení do práce s médii při komunikaci s okolím. 
Ideálními frekventanty jsou členové školních redakcí, 
rozhlasových kroužků či školních parlamentů apod., 
kteří mají možnost rozšířit si poznatky a uplatnit je při 
iniciativní práci ve škole. Většinou se jedná o aktivní 
jedince, kteří svým přístupem dokážou dále motivovat 
své vrstevníky. Účast v kurzu lze také doporučit s ohle-
dem na volbu budoucího povolání (redaktor, novinář, 
tiskový mluvčí atd.).

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Program všech čtyř setkání tvořil základní struktu-

ru, kde jednotlivé části programu dostaly různý prostor. 
V programu každého setkání však byly zastoupeny vždy 
tyto části.

1. Icebreaking (rozbíjení ledů) – seznámení se mezi 
sebou; vždy byl na kurzu někdo nový, vždy je tře-
ba, aby se všichni účastníci dostali na „společ-
nou vlnu“. Je dobré i zavzpomínat na minulá se-
tkání. Forma může být různá, od jednoduchých 
didaktických hříček přes různé pohybové hry až 
k základním komunikačním cvičením.

2. Teoretická část – většinou formou frontální vý-
uky nebo besedy, kdy lektor seznámí účastní-
ky se základní problematikou lekce. Obeznámí 
všechny s cílem, kterého bychom mohli dosáh-
nout, vyslechne také představy a požadavky 
účastníků. V některých případech, kdy se jedná 
o formu dramatické hry, jsou stanovena rámco-
vá pravidla, která umožní očekávaná řešení. Pro 
pedagogickou přípravu celého kurzu je tato část 
vždy nejnáročnější.

3. Příprava řešení – individuální seznámení s pro-
blematikou. Forma výuky má v této části ráz 
projektového vyučování. Účastník kurzu se se-

známí s problematikou a je stanoven cíl. Na pří-
stupu každého z účastníků pak záleží, jaký zvolí 
postup řešení. Ať již při spolupráci se skupinou, 
nebo v přijetí zodpovědnosti za splnění individu-
álního úkolu.

4. Modelová situace. V realizaci připravených pro-
gramů je vždy realizována část výuky formou 
zážitkové pedagogiky. Tato část je důležitá pro 
individuální „vznik poučení“. Podle základních 
pravidel tohoto přístupu platí, že i když je situ-
ace jen modelová, zážitky z ní jsou skutečné. 
Forma dramatické hry je použita v části většiny 
programů.

5. Vyhodnocení. Při realizaci celého kurzu je tato 
část nutná pro správné pedagogické vyhodno-
cení všech kroků. Jednotliví účastníci dostanou 
možnost popsat svoje poznatky a společné zá-
žitky konfrontovat s ostatními. Pro pedagoga je 
to okamžik pro přímou zpětnou vazbu, možnost 
dotvoření celkového vyznění kurzu. Forma vět-
šinou přirozeně přechází ke společné diskusi. 
V závěru této části účastníci také vyplní hodnotí-
cí formuláře, kde odpoví na obecné otázky týka-
jící se průběhu lekce.

průběh KonKrétních setKání

1. setKání – rádio

Konkrétní cíl – společné setkání účastníkům přibli-
žuje jedno z nejrozšířenějších medií – rozhlas. Děti do-
stanou možnost vytvořit pomyslnou rozhlasovou stani-
ci „Rádio Lávka“, kde budou vysílat 20 až 30 minut ne-
přetržitého vysílání. Během přípravy si zkusí jednotlivé 
rozhlasové profese, ale hlavně si vyzkoušejí na vlastní 
kůži práci redaktora a celkové „adrenalinové vzepě-
tí“ při vysílání. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 
o první setkání, je pro nás důležitá i tvorba dobrého 
kolektivu, který bude pokračovat v příštích lekcích.

Příprava prostoru – pro práci skupiny je připraveno 
studio s akusticky oddělenou režií. Dále je připraveno 
samostatné nahrávací pracoviště pro tvorbu předtoče-
ných reportáží. Pro potřeby lekce jsme připravili „re-
žii“ s počítačem, jsou připraveny potřebné nahrávky 
pro vysílání (znělky, reklamy, písničky). Studio Lávka 
je připraveno i elektronicky pro potřebu vysílání, celý 
objekt studia je vybaven vizuální signalizací (červeno-
-zelenou) pro pokyn „On air“ atd. V jedné místnosti je 
zařízen poslech celého programu. To je pro ty, kteří se 
zrovna na vysílané části programu nepodílejí.

1. Seznamovací hry (Icebreaking) – v této čás-
ti se děti mezi sebou seznámí jmény, seznámí 
se s lektory. Jde o první možnosti vzájemných 
kontaktů bez důrazu na výchovný cíl setkání. 
Zvolené hry jsou použity s ohledem na skupino-
vou spolupráci a schopnost osobní komunika-
ce (dubbing, body dotyku, popis osoby, záměna 
identity atd.)

2. Seznámení s pojmy – formou besedy lektor vy-
mezuje pojmy – rádio, rozhlasová stanice, mo-
derátor, hudební styl, cílová skupina. Teoreticky 
jsou vymezeny pojmy – veřejnoprávní medium, 
lokální stanice a celostátní vysílání apod. Lek-
tor vysvětluje požadavky na složení technické-
ho týmu vysílací stanice a vymezuje základní 
požadavky a odpovědnost jednotlivých profesí. 
Na základě zájmu pak vznikne základní vysílací 
směna rádia – režisér, hudební redaktor, zvukař, 
technik. Tato skupina se odděluje od ostatních 
a zahájí technickou přípravu vysílání. Je třeba 
zvládnout techniku a pochopit základy zapojení 
studia.

Paralelně s touto činností proběhne další činnost. 
Vznik jednotlivých redakcí a příprava konkrétních pro-
gramů (viz bod 3–5).

3. Vznik jednotlivých redakcí – příprava moderá-
torů. Zatímco skupina techniků se začíná při-
pravovat na technickém zařízení pro vysílání, 
skupina zbývajících osob se stává členy jednotli-
vých redakcí. Ty mají za úkol připravit konkrétní 
program. Ale nejdřív je pro všechny připraveno 
základní školení v rétorice. Proběhne nejen zá-
kladní cvičení techniky řeči, ale také jazyková 
poradna věnovaná základům správné formula-
ce mluveného projevu. Vznikají jednotlivé redak-
ce, každá se připravuje na svůj pořad. Křeslo pro 
hosta – příprava rozhovoru s hostem v redakci, 
Hudební zrcadlo – zpracování odborného textu 
do hudebního pořadu o známé hudební skupině 
či interpretovi a zpravodajství – příprava přehle-
du denních zpráv na základě denního tisku.

4. Příprava režie na vysílání – zatímco v jednotli-
vých redakcích se připravují na konkrétní část 
vysílání, v režii je třeba vyřešit řadu technických 
problémů, aby vše mohlo proběhnout. Režisér 
podle nabídky jednotlivých redakcí určí základní 
kostru programu. Hudební redaktor připravu-
je „playlist“, seznam všech užitých nahrávek, 
znělek atd. (Stanice musí během vysílání použít 
i řadu reklam podle předem určených požadav-
ků.)

5. Příprava zpravodajství – zvláštní postavení mezi 
redakcemi má příprava zpráv. Jako jediní si mo-
hou celou relaci předem natočit a podle potřeb 
sestříhat. K dispozici mají denní tisk, případně 
internet apod. a hlavně záznamové zařízení. Jde 
o zpracování zpráv z konkrétního dne. Svůj úkol 
musí redakce stihnout nahrát do začátku vysílá-
ní, jinak by byla povinna zpravodajství odvysílat 
„naživo“ jako ostatní redakce.

6. Vysílání – čas začátku vysílání byl již předem sta-
noven, proto se může také stát, že je třeba mír-
ně improvizovat. Dodržení přesného času je nut-
né pro vytvoření správné „atmosféry“. Samotné 
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vysílání je stěžejní bod pro celou společnou prá-
ci. Zásahy pedagoga musí být velmi citlivé, aby 
vznikl jakýsi „kolektivní adrenalin“ a odpověd-
nost za odvedenou práci, přitom je třeba dbát 
i na náročnost práce každého ve skupině. Vy-
sílání proběhne bez přestávek a všechno musí 
vzájemně navazovat. Všechno je zaznamenáno 
tak, jak bylo odvysíláno. Výsledky jsou vypáleny 
na CD, které je jedním z výstupů celého kurzu.

7. Společný rozbor. Po samotném zážitku ze spo-
lečného vysílání je nutné, aby se ostatní účastní-
ci mezi sebou podělili o zážitky. Od spontánního 
„výbuchu emocí“ je situace vedena k řízené dis-
kusi. Lektor ve společné besedě vysvětlí důvo-
dy, proč byly pro vysílání stanoveny různé úkoly 
(např. proč bylo nutné odvysílat reklamy, co jsou 
to tantiémy a co vlastně kdo dělal). Lektor také 
všechny činnosti srovná se situacemi, které na-
stávají ve vysílání skutečné rozhlasové stanice.

2. setKání – noviny

Pedagogický cíl. Pro dosažení výchovného záměru 
jsou připraveny dvě části celého setkání. V první se lek-
tor zaměřuje na rozvoj tvořivosti při přípravě novin a tis-
kovin (literární tvorba, zpravodajství, grafika, výtvarný 
cit,…), na společnou práci redakce – respekt k práci 
druhých, umění doplnit a rozvinout nápady druhých. 
Ve druhé části setkání se jedná o vytváření společen-
ského prostředí pro vzájemnou sociální výchovu skupi-
ny – jak nás média (noviny) ovlivňují a jak si vytvářet 
vlastní názor na základě získaných informací. Vliv ve-
řejného mínění a celkového společenského klimatu.

Část A

1. Hry pro přípravu na společnou práci – lektor se 
skupinou realizuje několik základních her, kdy by 
mělo být vzpomenuto na společné zážitky z minu-
la, skupina se seznamuje s novými členy, vzájem-
ně se informují o „novinkách“ ze společenského 
života.

2. Seznámení s pojmy – lektor zahájí besedu o pro-
blematice novin a časopisů. Jsou společně defino-
vány základní pojmy – co jsou to noviny, tiskoviny, 
tematické a odborné zaměření, časopis, bulvár, 
etika novináře, cílová skupina, veřejné mínění atd. 
Je také popsána funkce redakce jako kolektivního 
pracoviště, kde se tiskoviny připravují. Lektor popí-
še jednotlivé profese, jejich odpovědnost a náplň 
práce (redaktor, šéfredaktor, grafik, editor aj.).

3. Vznik redakcí a příprava tiskoviny – náhodným klí-
čem jsou děti rozděleny do tří skupin (4–5 osob), 
vzniknou redakce, které mají za úkol připravit 
vlastní tiskovinu (noviny nebo časopis). Děti si 
musí rozdělit úkoly, funkce a formulují si vlastní 
úkol (co musím udělat pro společný úspěch). Pro 
společnou práci je určen přesný čas, tj. je dána 
uzávěrka, kdy musí být noviny připraveny.

4. Tiskové konference – během přípravy proběhne 
tisková konference k některému společenské-
mu tématu – např. otevření nového zábavního 
centra. Jsou pozváni zástupci redakcí, kteří musí 
zpracovat zprávu pro své čtenáře.

5. Rozbor vzniklých tiskovin – po uzávěrce se sku-
piny vzájemně seznamují s prací ostatních. Šéf-
redaktor list představí a popíše další záměry. 
Odpoví na dotazy kolegů. Lektor objasní důvody 
a různé požadavky na práci redakce, doplní in-
formace o reálných časopisech a novinách.

Část B

(Tato část nemá přímou spojitost s předchozí částí. 
V našem případě tvoří přestávka čas k obědu.)

6. Vznik dvou světů – děti se zcela náhodně roz-
dělí do dvou přibližně stejně početných skupin. 
Na základě novinového článku mají vytvořit ob-
raz (nebo mapu) světa, ve kterém žijí. Stávají se 
na chvíli obyvateli ostrova a v článku, který mají 
k dispozici, jsou popsány všechny vymoženosti 
jejich společnosti. Lektor doplňuje informace 
o druhé skupině, která potřebuje nějakou formu 
pomoci (protože nedosahuje tak dobrých výsled-
ků jako „my“). Nenápadně tak skupinu manipu-
luje do modelové situace „my a oni“, protože ka-
ždá skupina má k dispozici jiný článek, kde jsou 
zdůrazněny „naše“ klady a „jejich“ zápory. Děti 
jsou vedeny k formulaci vzájemné pomoci, která 
je v článku naznačena. Obě skupiny očekávají 
vzájemné setkání.

7. Konfrontace – skupiny se setkávají a nabídnou 
si vzájemnou pomoc. Při debatě se ale ukáže, 
že domluva je velmi obtížná. Je to kvůli tomu, 
že každá skupina vychází z článku psaného sub-
jektivně místním novinářem, a ukazuje se, že 
každá ze skupin má absolutně jiné priority. Vzni-
ká tak neřešitelný konflikt. Ve chvíli, kdy situace 
přerůstá v otevřenou hádku, zasáhne do deba-
ty lektor. Celá hra se vlastně zastaví, protože 
by přerostla v nežádanou agresi. Lektor proto 
zkoumá zdroje rozporů. Postupně jsou objeve-
ny důvody. Odlišný pohled na věc, který prame-
ní z rozdílnosti článků (rozdílných úhlů pohledu 
a jiných priorit). Každá společnost zastává jiné 
hodnoty. V diskusi lektor může srovnávat se sku-
tečnými společenskými a politickými problémy. 
Děti dostanou možnost sebereflexe. Nakolik je 
ovlivnil jeden článek, že se projevily tak, jak jed-
naly „ve hře“. A to k dělení došlo zcela náhodně, 
nebyl žádný velký a vážný důvod k rozporům. 
Lektor problematiku vysvětluje a poukáže na vý-
znam objektivního zpravodajství, které vzniká 
na základě využívání více zdrojů informací. Jak 
by se asi lišil přístup všech k problému, kdyby 
znali svá stanoviska předem?

Lektor ve společné debatě plynule přejde do závě-
rečné rekapitulace právě končícího programu. Účast-
níci vyplní nezbytné formuláře hodnotících dotazníků. 
Výstupem tohoto semináře jsou výtvory jednotlivých re-
dakcí z první části a obrazy (mapy) jednotlivých ostrovů 
zachycených ve skupinách.

3. setKání – reKlama

Pedagogický cíl – během setkání se děti blíž sezná-
mí s reklamou jako s neoddělitelnou součástí dnešního 
světa (nejde o to zdůraznit jen zápory). Formou vlastní 
zkušenosti by měly získat dovednosti vybrat si z nabíze-
ných možností a kriticky vyhodnotit informace pro své 
další jednání.

Příprava prostoru

Ve studiu Lávka je připraveno pracoviště pro vznik 
TV reklamy – televizní studio, zároveň je zde možnost 
projekce, další pracoviště je připraveno na výrobu zvu-
kového nosiče (rozhlasová reklama) a třetí pracoviště je 
pojato jako výtvarný ateliér pro vznik grafické reklamy.

Plánovaný průběh setkání

1. Hry pro přípravu na společnou práci (Icebrea-
king) – lektor se skupinou realizuje několik zá-
kladních her (Tvář, Co by to bylo, kdyby..., Co se 
skrývá pod kloboukem? atd.), bylo vzpomenuto 
na společné zážitky, noví členové se představují, 
probírají se společenské novinky.

2. Vysvětlení pojmů – lektor ve společné besedě 
objasní pojem reklama a poukáže na formy 
a možnosti reklamy. Proč existuje reklama, jaké 
má vlastně úkoly a možnosti, proč je jí kolem 
nás tolik, poukáže i na možnosti nekomerčních 
reklam (Nemyslíš, zaplatíš, SOS, volební kam-
paň atd.). Dále mluví o tvorbě reklam – reklam-
ních agenturách, vzniku a organizaci reklamních 
kampaní a samozřejmě i prostředcích reklamy 
(obraz, zvuk, slovo, slogan, film,…). Rodí se dvě 
skupiny jakožto dvě reklamní agentury. Vzniká 
zadání (připraví si jej sami účastníci) – pro zlep-
šení jídelního režimu obyvatelstva je třeba zpo-
pularizovat zelí jako důležitou součást potravy, 
zeleninu, která obsahuje značnou zásobu vita-
minů a je součástí tradiční kuchyně. Oproti pů-
vodnímu záměru nakonec vznikne skupina jedi-
ná, která postupně projde všemi činnostmi (při-
praví reklamu grafickou i zvukovou). Z časových 
důvodů jsme se nedostali k přípravě televizní.

3. Vznik billboardu – na prvním pracovišti vznikl 
výtvarný projekt. Lektor osvětluje problemati-
ku psaného textu (font, slogan,…), jeho smys-
luplné, či fantasmagorické sdělení. Co může 
upoutat naši pozornost? Rozvržení prostoru pro 
grafické zpracování, způsob čtení a dominantní 
informace atp. Vzniká společné výtvarné dílo, 
které je zachyceno na fotografiích z akce. Bě-
hem této části aktivity také vznikne strategie 

celé reklamní kampaně. Postupně se probírají 
problematiky cílových skupin, oslovení a jazyka 
klienta. Ukazuje se, jak je pro přípravu reklamy 
nutné vzít do úvahy celou řadu faktorů. Zcela 
spontánně jsme začali objevovat různé záměry 
a cíle (i skryté) v již existujících reklamách.

4. Vznik zvukové, rozhlasové reklamy – podobně 
jsme technicky zpracovali i náměty skupiny pro 
rozhlas v audio studiu. Lektor rozšíří proble-
matiku orientovanou na práci se zvuky, rozvoj 
představivosti a důraz na srozumitelnost. I zde 
se objeví potřeba zkratky, vznik sloganu. Lektor 
také objasní technické možnosti záznamového 
zařízení a technický postup nahrávání při zázna-
mu do více stop. Ruchová, hudební i textová sto-
pa, příprava jazykových mutací. Lektor upozorní 
na výhody a nevýhody rozhlasového média.

Součástí debaty je i možnost vzniku TV reklamy 
a její prostředky. Lektor rovněž probírá další možnosti 
reklam v jiných médiích – internet, kino, chodící rekla-
my, předváděcí akce apod. K realizaci reklamy v těchto 
médiích jsme se z časových důvodů nedostali.

5. Projekce hotových děl – v závěru lektor promítá 
několik reklam převzatých náhodně z televize. 
Společně se skupinou hledáme záměry tvůrců 
a analyzujeme reklamu z pohledu tvůrce a po-
hledu laika. Analýzu reklamy lze provést praktic-
ky na každé z nich. Získané poznatky umožňují 
dětem nový pohled na reklamu. Očima poten-
ciálního tvůrce se najednou stávají čitelnější 
důvody a prostředky reklamních agentur. V cel-
kovém hodnocení lektor zmíní i etiku reklamy 
a nutnost dodržování společenských pravidel 
(podvědomé vnímání reklamy, skrytá reklama, 
manipulace reklamou, lživá reklama).

Výstupem tohoto setkání je CD, kde je zachycena 
rozhlasová reklama a návrh na billboard. Na CD jsou 
také umístěny fotografie, které vznikly během lekce. 
Z technických důvodů jsou zde umístěny i fotky z po-
sledního, čtvrtého setkání – Public relations. Toto CD 
je tzv. hybridní, tj. že se chová jinak v hudebním pře-
hrávači a jinak na PC.

4. setKání – public relations

Pedagogický cíl – proběhne výběrové řízení na pro-
jekt veřejné zakázky. Společně bude vybírán jeden 
z projektů.

Poslední setkání je plánováno jako vyvrcholení ce-
lého vzdělávacího kurzu. Akce je připravena jako vel-
ká dramatická hra. Na pravidlech dramatické výchovy 
se odvíjí všechny modelové situace (i když je situace 
pouze modelově vytvořena, zážitky a zkušenosti jsou 
pro účastníka skutečné). Dominantní je problemati-
ka tiskových mluvčích, tedy stavu, kdy jedinec nejed-
ná jen za sebe, ale reprezentuje skupinu dalších lidí 
nebo celou firmu. Jde o nácvik dovedností k hledání 
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společného stanoviska, respektování zvolené strategie 
a v neposlední řadě i umění všechno srozumitelně for-
mulovat na veřejnosti.

Příprava prostoru

Ve studiu Lávka jsou připraveny dva základní pro-
story, projekční sál, kde skupina může sledovat televiz-
ní program, a druhý prostor je televizní studio, odkud 
jsou přenášeny tiskové konference. Jedná se o tele-
most, kdy diváci v televizi vidí přímý přenos z vedlejší 
místnosti. Je tak zdůrazněn prvek neosobního jedná-
ní komunikace skrz TV kameru (reakce diváků můžu 
jen odhadovat). Vše je připraveno tak, aby bylo možné 
kombinovat „živé“ s předtočenými záznamy.

1. Hry pro přípravu na společnou práci – lektor se 
skupinou realizuje několik základních her – po-
piš, co vidíš. Co se píše v článku? Kde je prav-
da? Byli představeni noví členové a vzájemně 
jsme se informovali o novinkách od minula.

2. Základní informace, pravidla pro následující hru 
– děti se prostřednictvím televize dovídají, že je 
vyhlášeno výběrové řízení na zakázku nového 
dopravního systému. Během sledování zpráv je 
postupně lektorem vytvořeno pět skupin.

3. Novinář – jedna z přítomných slečen byla zcela 
náhodně vybrána za novinářku. Ta má během 
další hry odlišné postavení oproti všem ostat-
ním. Musí celé dění pozorovat a vytvořit pro 
média hodnotící zprávu (celé znění vzniklého 
článku je z technických důvodů na CD 3, což je 
CD z předcházejícího setkání). V roli nezávislých 
novinářů působí také všichni přítomní pedago-
gové.

4. Skupiny zástupců firem – ostatní čtyři skupiny 
jsou složeny ze zástupců jednotlivých firem, kte-
ré jsou nuceny zvolit taktiku pro účast ve výběro-
vém řízení. Jednotlivci si mohou rozdělit funkce, 
ale důležitý je tiskový mluvčí, který bude infor-
movat veřejnost na tiskové konferenci.

Máme připraveny situace pro čtyři modelové typy 
firem – začínající firma s ambiciózním vedením, firma 
se zahraničním kapitálem, místní firma hledající nové 
uplatnění na trhu, celostátní výrobní gigant s dlouhou 
tradicí, ale malou pružností a nerentabilitou výroby.

Každá firma má své výhody a nevýhody, proto se celá 
skupina musí poradit, jak firmu prezentovat na veřej-
nosti.

5. Tisková konference I – v první místnosti proběh-
ne tisková konference za účasti tiskových mluv-
čích a novinářů. Ostatní sledují přímý přenos 
v druhé místnosti. Zástupci firem tak nemají se 
svými tiskovými mluvčími přímý kontakt a ne-
mohou jejich chování korigovat.

V první tiskové konferenci jde o základní prezentace 
firem, které jsou doplněny podle dotazů novinářů.

6. Ratingová agentura – přítomní lektoři vyhodnotí 
vystoupení jednotlivých mluvčích formou přidě-
lení ratingových známek od A+ po C-. Společně 
s hodnocením ostatních členů skupiny je to zpět-
ná vazba pro tiskové mluvčí k jejich výkonům.

7. Špatné zprávy – postupně se v televizní projekci 
a v novinách na veřejnost dostanou negativní 
zprávy o jednotlivých firmách (finanční problé-
my, nejasné praktiky dozorčích rad, problémy 
s registrací značky atd.). Firmy se musí připravit 
na další tiskovou konferenci, kde by měly po-
skytnout svá stanoviska k řešení problému.

8. Tisková konference II – tiskoví mluvčí vysvětlují 
postoje firmy a ukazují možná řešení. Čelí také 
dotazům novinářů, kteří chtějí věci upřesnit. 
I tuto tiskovou konferenci sleduje zbytek veřej-
nosti v přímém přenosu. Ratingová agentura 
vydá nové hodnocení firem.

9. Vyhodnocení – novinářka vytvoří článek, kde po-
píše nejnovější události. Na základě ratingu je 
pak stanoven i vítěz výběrového řízení.

10.  Závěrečná debata – formou besedy lektor vy-
hodnotí průběh setkání a ukončí hru.

Podle požadavků supervizora celého programu 
jsme program posledního setkání doplnili ještě o část, 
kde budou mít děti příležitost obhajovat vlastní poža-
davky (př. skateboardové hříště). V poslední části akce 
tak vznikla modelová situace, kdy se skupina rozděli-
la na skupinu studentů a skupinu pedagogů. Studenti 
dostali za úkol vypracovat požadavek, který předloží 
učitelské radě ke schválení.

11. Předložení projektu – jeho obhajoba

Skupina studentů předložila požadavek na poskyt-
nutí prostor pro divadelní kroužek, který vznikl z inici-
ativy studentů, a dokonce si iniciativně sehnal účast 
finanční pomoci grantu EU, který umožňuje vzájemnou 
výměnu studentských skupin v různých odbornostech.

Z pohledu realizátora akce bylo nesmírně poučné 
sledovat, jak rozdílně se k podobným požadavkům sta-
ví pedagogové různých škol, protože zejména skupina 
„učitelského sboru“ přebrala postoje, které znala ze 
svých škol. Tato stanoviska byla zcela rozdílná. Od ab-
solutního zavržení a arogance až k nekritickému přije-
tí (Hlavně když se něco děje.). Vystupování v rolích je 
přece jen náročné a některým členům skupiny to může 
činit problémy. Proto jsme celou akci zbytečně nepro-
dlužovali.

Celé vyjednávání nakonec přešlo ve spontánní srov-
návání způsobu práce učitelů a studentů na jednotli-
vých školách. Pro účastníky kurzu došlo k velmi inten-
zivní výměně zkušeností. Z pohledu lektora kurzu je to 
vrchol celé akce, protože studenti mezi sebou opravdu 
intenzivně komunikovali.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Vzdělávací program Média pro život byl připraven 
pro vzdělávání mládeže formou vzdělávacího kurzu 
(celkem čtyři setkání během pěti měsíců, každé setká-
ní s časovou dotací 8 hod.). Program všech setkání byl 
předem připraven a měl určenou základní strukturu, 
podle které se odvíjel děj společné práce. Do kurzu 
se zapojilo celkem 18 osob, průměrná účast byla 14 
osob, 12 lidí absolvovalo všechna setkání. Ze strany 
účastníků pak zazníval požadavek na pokračování kur-
zu, případně nějaké modifikaci v příštím školním roce.

Realizace seminářů proběhla podle předem stano-
veného plánu. Z vnějšího pohledu by se mohlo zdát, 
že nejdůležitější složkou bylo používání techniky, vy-
užití existujícího studia, možnosti záznamu obrazu 
i zvuku. Z pohledu realizátora bych chtěl tyto názory 
vyvrátit, protože používání techniky jsme chápali spíš 
jako atraktivní doplněk. Ten umožnil hlubší a efektiv-
nější dopad na účastníky, netvořil však hlavní náplň. 
Příprava pedagogů spočívala hlavně ve volbě vhod-
ného cíle, představě cesty jak cíle dosáhnout a také 
v přiměřeném vyhodnocení. Tvorba modelových situací 
by měla být pro pedagoga výzvou k vlastní tvořivosti, 
protože i on zde musí přinést vlastní vklad. Realizovaný 
cyklus seminářů nabízíme jako inspirační zdroj, nikoliv 
jako souhrn činností, které lze libovolně aplikovat. Vždy 
je rozhodující, abychom vycházeli z prostředků, které 
máme k dispozici, aby lektor měl dobrý přehled o pro-
bírané problematice a byl schopen reagovat na různé 
formy přístupu účastníků vzdělávání.

Další složkou vyhodnocení je evaluační dotazník, 
který vyplňovali účastníci kurzu v závěru každého se-
tkání. Z údajů, které poskytují statistický přehled ná-
zorů účastníků, je patrný převažující pozitivní přístup 
respondentů. Je to dáno i způsobem náboru, kurzu se 
účastnili skuteční zájemci o problematiku, kteří si chtě-
li rozšířit znalosti.

4. Vyjádření supervizora
Předkládaný příklad dobré praxe je ukázkou výbor-

ně propracovaného vzdělávacího programu zaměřené-
ho na děti a mládež se zájmem o téma médií. Těm-
to účastníkům potom představuje média v celé jejich 
škále a prostřednictvím řady zábavných a zážitkových 
metod umožňuje osvojit si základní dovednosti a zna-
losti z oblasti médií. Právě zážitkové metody jsou to, co 
bych na tomto příkladě chtěla vyzdvihnout a doporučit 
dalším realizátorům k inspiraci.

Program je však skvělý také svým širokým záběrem 
témat a také tím, že zahrnuje jak teorii a předávání 
znalostí, tak rozvoj vlastních dovedností účastníků. 
Přidanou hodnotu také vidím ve zpracování vlastního 
programu účastníky na závěr programu.



MEDIÁLNÍ ŠKOLA – KURZY ROZVOJE 
MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Hlavními cíli bylo uvést mladé lidi do světa médií, naučit je kritic-
kému přístupu, předávat jim nástroje ke tvořivé práci v této oblasti, 
dát jim jasnou etickou a hodnotovou orientaci na poli mediální ko-
munikace.

Naplňování těchto hlavních cílů souvisí s rozvojem následujících 
schopností v oblastech jednotlivých klíčových kompetencí:

Kompetence K učení

 – Účastník získá schopnost vyhledávat informace a kriticky zhod-
notit obsah a formu mediálních sdělení.

Kompetence KomuniKativní

 – Na závěr kurzu získá účastník schopnost efektivně využívat 
sdělovacích prostředků k vyjádření vlastního názoru.

Kompetence sociální a personální

 – Na závěr kurzu získá účastník schopnost týmové spolupráce.

Kompetence K řešení problémů

 – Na závěr kurzu získá účastník schopnost samostatně a zodpo-
vědně řešit problémy.

Kompetence občansKé

 – Účastník je na konci kurzu schopen orientace v etických otáz-
kách mediální komunikace.

Východiska PDP

Cyklus tří víkendových kurzů se zážitkově-vzdělávacím progra-
mem vychází z potřeby mladých lidí orientovat se v oblasti mediální 
komunikace, porozumět fungování sdělovacích prostředků a naučit 
se je používat jako příjemci i jako tvůrci. Váha, kterou masová média 
mají, je tak velká a produkce, kterou nám nabízejí, do té míry neprů-
hledná, že „žít s médii“ stále zřetelněji vyžaduje speciální přípravu.

Cílovou skupinou programu jsou především mladí dobrovolníci pů-
sobící ve volnočasových střediscích pro děti a mládež, kteří mohou 
svých znalostí získaných na tomto kurzu využít při své práci s dětmi.
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Kurzy Mediální školy vznikly z naléhavé potřeby 

uvést mladé lidi do světa médií, která nás obklopují, 
naučit je orientovat se v této oblasti, aby se tak stávali 
aktivními a uvědomělými protagonisty mediální komu-
nikace. Při realizaci jsme se snažili mladé lidi vybavit 
kompetencemi k využívání médií ve svůj prospěch, aby 
se naučili bránit se případným nežádoucím dopadům 
médií a mediálních sdělení, postupně získávat mediál-
ní gramotnost a kontakty s profesionálními odborníky 
v mediální oblasti.

Během školního roku 2011/2012 proběhla tři ví-
kendová setkání zaměřená tematicky na komunikaci 
a internet (říjen), zvuk a rozhlasovou tvorbu (leden) 
a fotografii (duben). Program víkendů byl sestaven po-
dle principů zážitkové pedagogiky a obsahoval vždy od-
borné přednášky, praktické workshopy, diskuse a hry. 
Velký důraz byl kladen na vlastní tvorbu účastníků. 
Na prvním kurzu to byly internetové stránky, na dru-
hém kurzu krátká rozhlasová relace a na třetím kurzu 
různé druhy fotografií.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Kurzy se uskutečnily především formou mediálních 

workshopů, ale i tematických přednášek a diskusí. Pra-
covali jsme přednostně ve skupinkách a využívali jsme 
aktivit zaměřených na týmovou spolupráci. Důležitým 
prvkem byly hry a další metody zážitkové pedagogiky. 
Tři víkendové vzdělávací kurzy zajišťovali odborní, pro-
fesionální lektoři, kteří ve spolupráci s realizačním tý-
mem pomáhali mladým lidem propojovat teorii s praxí.

programové složKy Kurzů:
Motivační prvky zážitkové pedagogiky – aktivity 

zvyšující zájem mladých lidí o danou (mediální) tema-
tiku. Na prvním kurzu to bylo například dramatické 
ztvárnění fiktivní tiskové konference, na druhém kurzu 
živé představení rozhlasové hry apod.

Teoretická výuka – přednášky odborníků z řad ko-
ordinačního týmu nebo externích lektorů. Naší prioritou 
byla praktická využitelnost přednášky, množství praktic-
kých ukázek a propojenost s ostatními složkami progra-
mu. Témata přednášek se týkala základních charakte-
ristik jednotlivých forem komunikace (obrazová, zvuko-
vá, internetová) a praktických návodů k jejich používání 
(fungování příslušné techniky, možnosti, rizika apod.)

Mediální workshopy – vlastní tvorba účastníků 
na základě získaných znalostí. Tato forma vzdělávání 
je velmi efektivní, a proto jsme jí věnovali nejvíce po-
zornosti. Účastníci na každém kurzu dostávali konkrét-
ní úkoly mediální tvorby (vytvoření internetových strá-
nek, natočení krátké rozhlasové relace, focení různý-
mi technikami), které museli většinou ve skupinkách 
splnit během určitého časového limitu. Vlastní tvorba 

účastníků byla doprovázena členy koordinačního týmu, 
kteří pomáhali směrovat dílo k úspěšnému výsledku.

Hry – sportovní, společenské, tvořivé nebo zábavné 
aktivity, které pomáhají vytvořit dobrou atmosféru, od-
reagovat se od výuky a posilovat dobré vztahy ve skupi-
ně. Hry během kurzů Mediální školy měly často přímou 
spojitost s tématem kurzu, a hravou formou tak dopl-
ňovaly vzdělávací program.

Diskuse – prostor pro sdílení zkušeností a názorů. 
Díky neformálním vztahům mezi vedoucími a účastní-
ky byly chvíle sdílení velmi inspirativní, a dávaly tak 
koordinačnímu týmu zpětnou vazbu ohledně zájmů, 
potřeb a zkušeností účastníků.

Domácí úkoly – slouží k tomu, aby čas mezi jednot-
livými kurzy nebyl „ztracený“, ale prožitý naplno v du-
chu komunikace, a také k tomu, aby se účastníci mohli 
dostat do dané tematiky již před kurzem. Domácí úkoly 
tvoří tzv. most mezi jednotlivými kurzy. Každý si může 
vybrat z nabídky úkolů tak, aby do příštího setkání 
nasbíral celkem alespoň deset bodů. Úkoly jsou roz-
děleny do tří kategorií: Povinný – je potřeba ho splnit; 
povinně volitelný – účastník si může vybrat alespoň je-
den úkol z této kategorie; a volitelný – každý se může 
rozhodnout, jestli se pustit do tohoto úkolu, nebo ne.

program jednotlivých Kurzů:
1. Kurz – KomuniKace, internet

Témata víkendu:

Úvod do světa komunikace – co všechno je komu-
nikace a jak se liší různé její formy, proč je důležité 
umět správně komunikovat, jak zlepšit své komunikač-
ní dovednosti.

Internet – na jakém principu funguje, co všechno 
nám umožňuje, jaká jsou jeho úskalí, jak ho správně 
využívat, jak se bránit nebezpečím, která představuje.

páteK:
Úvodní pohovor: Každý účastník musel po příjezdu 

absolvovat krátký pohovor se dvěma vedoucími. Tím 
nejen předvedl své komunikační schopnosti, ale také 
pomohl organizátorům udělat si představu o jeho zna-
lostech a motivaci.

Tisková konference: Oficiálním zahájením progra-
mu byla fiktivní tisková konference. Účastníci se ocitli 
v roli novinářů a měli možnost se vedoucích ptát na po-
třebné informace ohledně kurzu.

Casting: Mediální hra, ve které měli účastníci mož-
nost „ochutnat“ všemožné formy komunikace. Každý 
musel postupně navštívit devět stanovišť, kde se po-
mocí tematických úkolů seznámil s nějakou mediální 
oblastí: komunikace, internet, žurnalistika, fotografie, 
divadlo, call centrum, reklama, audiovizuální tvorba, 
znalostní test. Účastníci měli s sebou kartičku, kam 
jim ti, kdo byli na stanovištích, zapisovali splnění, či 
nesplnění daného úkolu.

Živé pexeso: Seznamovací hra na principu pexesa, 
místo obrázků se promítaly fotky účastníků.

sobota:
Hlína: Ráno druhého dne bylo zahájeno komunikač-

ní aktivitou, která napomáhá prohloubení neverbální 
komunikace a posílení vztahů ve skupině. Všem účast-
níkům byly zavázány oči a pak byli dovedeni do míst-
nosti, kde se posadili ke stolu vždy dva proti sobě. Dvo-
jice pak měla za úkol vytvořit společně nějaký výtvor 
z keramické hlíny, kterou měla před sebou na stole. 
Dorozumívat se ovšem mohli jen dotykem rukou. Tato 
aktivita byla velmi působivá. Následovalo sdílení zážit-
ků a pocitů.

Internet: Přednášky o tom, jak se zorientovat v „in-
ternetové džungli“ prokládané pohybovými hrami 
na hřišti.

Hra na komunikaci – argumentaci: Simultánní hra, 
do které každý hráč vstoupil s konkrétním komunikač-
ním cílem napsaným na lístečku (např. chci, aby mě 
všichni znali a oblíbili si mě.). Všichni pak měli za úkol 
setkávat se navzájem a jakýmkoli způsobem komuni-
kovat. Mohli mluvit, psát, vyvěšovat plakátky, vyjadřo-
vat se pomocí gest apod. Cílem této hry bylo přesvědčit 
se o tom, jak je komunikace mezi lidmi složitá a jak 
do ní každý účastník vstupuje s jiným záměrem.

Komunikace: Odborná přednáška o mezilidské ko-
munikaci s důrazem na rétoriku a schopnost dialogu.

Google vyhledávačka: Večerní strategická hra 
ve městě s internetovou tematikou. Skupinky hráčů 
dostávaly pomocí SMS zpráv tříslovné indicie, podle 
kterých musely najít nějaké konkrétní místo v centru 
Brna. Cílem hry bylo napodobit systém fungování inter-
netových vyhledávačů, které na základě klíčových slov 
navrhují uživateli stránky, které pravděpodobně hledá.

neděle:
Internet prakticky: Třetí den měli účastníci možnost 

vytvořit si vlastní internetové stránky odpovídající po-
třebám zvoleného tématu (např. vlastní komunity, stře-
diska, hudební skupiny apod.) a potom je představit 
lektorům a ostatním účastníkům. Na konkrétních pří-
kladech si tak vzájemně ukázali dobré tipy i časté chy-
by tvůrců www stránek.

domácí úKoly:
Povinné:

Pomocí internetu si naplánuj cestu do města Ny-
íregyháza pro dvě osoby: vyhledej spojení z Brna, 
ubytování, stravování, program s alespoň třemi body 
(prohlídka katedrály, návštěva muzea, divadelní před-
stavení) a fotografii. Na cestu máte pět dní. Je třeba 
sehnat si ubytování v nějakém ubytovacím zařízení (ne 
třeba ve stanu) a zajistit si stravu na celou dobu poby-
tu (není možné brát si s sebou české zásoby jídla). Au-
tostop není možný. Prioritou je co nejlevnější a zároveň 

nejatraktivnější cesta. Je třeba sestavit harmonogram 
a rozpočet (až 5 bodů).

Povinně volitelné:

 – Najdi si nějakého člověka, se kterým ses ještě ni-
kdy nebavil, a vyslechni si jeho příběh. (Pro kně-
ze: zpovídání se do tohoto úkolu nepočítá!:-)) 
Potom příběh sepiš (2–4 body).

 – Napiš někomu normální papírový dopis s poštovní 
známkou a odešli ho (3 body). Pokud ti poštou 
odpoví (aniž by sis v dopise o odpověď řekl), tak 
získáváš jako prémii další 2 body.

Volitelné:

 – Napiš báseň o tom, co jsme se naučili na prvním 
kurzu MeŠ (1–4 body).

 – Napiš o tomto setkání článek na webové stránky 
tvého salesiánského střediska nebo na stránky 
www.mladez.sdb.cz (1–3 body).

 – Na základě toho, co ses dozvěděl o komunika-
ci na internetu, zkus kriticky zhodnotit stránky 
www.medialniskola.cz a vypracovat písemně 
analýzu těchto stránek z uživatelského pohledu 
(cílové skupiny, obsah, forma, kvalita, komuni-
kativnost,...) (1–3 body).

2. Kurz – audio, moderování
Téma víkendu:

Komunikace prostřednictvím zvuku, hlasu, hudby, 
ticha. Seznámení se s rozhlasovou formou komunika-
ce, s technologiemi nahrávání a reprodukování zvuku, 
se specifiky audio komunikace.

páteK:
Zvukové uvítání: Po večeři čekalo účastníky neče-

kané překvapení – z reproduktorů se ozvala „mozaika“ 
různých zvuků (např. zvuk startujícího auta, hudeb-
ních nástrojů, rozbitého skla apod.), které byly úvodem 
do tématu audio.

Rozhlasová povídka: Následovalo živé vystoupení 
vedoucích v rozhlasové povídce podle Járy Cimrmana. 
Vedoucí přitom byli v jiné místnosti než účastníci a mlu-
vili prostřednictvím mikrofonu, takže účastníci měli mož-
nost poslechu bez jakéhokoli vizuálního prvku.

Zahájení rozhlasové práce: Účastníci byli rozděleni 
do skupin („rádií“) a seznámeni s úkolem, na kterém 
budou pracovat celý víkend. Na nedělní dopoledne to-
tiž museli připravit čtvrthodinové rozhlasové vysílání 
obsahující určené programové prvky (znělku, zpravo-
dajskou relaci, rozhlasovou povídku, moderování, an-
ketu apod.) Během večera už měli možnost sestavovat 
program a začít pracovat na přípravě vysílání.

sobota:
Jak na techniku: Přednášky o tom, jak funguje zvuk, 

jak se šíří a jak se zaznamenává. Praktické rady pro 
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používání nahrávacích zařízení a pro zpracovávání zvu-
ku pomocí programu Audacity. Mezi přednáškami byly 
pohybové hry na odreagování.

O hudbě: Přednáška a diskuse o vlivu hudby na člo-
věka a o jejím používání k vytvoření určité atmosféry.

Rozhlasová práce: Prostor pro vlastní tvorbu a pří-
pravu nedělního vysílání. Účastníci byli rozděleni 
do skupinek po pěti a tvořili krátkou rozhlasovou práci, 
která měla stopáž 15 min. a musela splňovat určité 
dané parametry, např. muselo zde být krátké zpravo-
dajství, anketa nebo rozhovor s nějakou osobností, 
rozhlasová povídka, živé vysílání apod. Lektoři z řad 
vedoucích byli stále účastníkům k dispozici pro konzul-
taci a pomoc při nahrávání.

Film – Králova řeč: Pro ty, kteří stihli přípravu rozhla-
sového vysílání, byla večer připravena nabídka promítání 
filmu Králova řeč, který dobře představuje problematiku 
řečnictví.

neděle:
Rozhlasové vysílání: V nedělním dopoledni proběhlo 

živé rozhlasové vysílání všech skupin. Každý štáb nej-
dříve představil své rádio a cílovou skupinu, na kterou 
se zaměřuje. Pak v odděleném studiu spustil své vysí-
lání. V programu každého rádia se prolínaly připravené 
nahrávky a živé vstupy, takže si účastníci vyzkoušeli 
i princip fungování rádiové režie. Posluchači byli v jiné 
místnosti, kde mohli hodnotit konečný výstup. Rozhla-
sové vysílání bylo velmi úspěšné a výsledky účastníků 
nás příjemně překvapily svou nápaditostí i kvalitou. 

domácí úKoly:
Povinné:

 – Natoč a sestříhej krátkou zprávu z druhého kurzu 
MeŠ (30‘‘–2‘) určenou pro rádiové zpravodaj-
ství (3–5 bodů).

Povinně volitelné:

 – Vyrob pro Mediální školu originální znělku (až 10 
bodů.

 – Udělej si seznam pěti nejrozšířenějších rádií pů-
sobících ve tvém městě a na základě poslechu 
každé z nich krátce charakterizuj vlastními slo-
vy (cílová skupina, obsah, programová struktu-
ra,...) (2 body).

 – Vyfoť tři dobré fotografie: portrét, makro a pohyb 
(2 body).

Volitelné:

 – Nahraj a sestříhej nějakou báseň, vtip, povídku 
či podobný útvar k příjemnému poslechu (hlas, 
hudba, zvuky,...) (3–5 bodů.)

 – Nakresli (tužkou na papír) skicu nějakého libovol-
ného grafického návrhu souvisejícího s Mediál-
ní školou – tento úkol je třeba vyfotit a poslat 
mailem fotku (3–5 bodů).

 – Vyrob jednoduchý fotopříběh z 6–15 vlastních fo-
tek na libovolné téma (3–5 bodů).

3. Kurz – FotograFie
Téma víkendu: Komunikace prostřednictvím foto-

grafie, různé fotografické techniky, tematické oblasti 
fotografie, úvod do audiovizuální tvorby.

páteK:
Motivační scénka: Cílem tohoto víkendu o fotografii 

bylo uvést účastníky do světa obrazu, jeho vlastnos-
tí, formátů a hlavně vytváření. Proto si přípravný tým 
nachystal motivační scénu, kde se v podstatě předvá-
děl jeden fotograf před druhým a ukazoval mu svůj fo-
toaparát, jak umí fotit, jakou vytváří kompozici, jak je 
dobrý, jak dokáže z celku vybrat detail apod.

Pixely: Po motivační scénce následovala večerní hra 
pro všechny zúčastněné. Rozdělili jsme všechny do sku-
pinek po třech až pěti. Každá skupinka dostala paletu 
barev a rozstříhaný obrázek na „puzzle“. Ve skupině si 
rozdělili role, jeden člověk nakreslil skicu jednoho z pi-
xelů, kterou předal dalšímu, který ji donesl „radnímu“ 
a ten podle tohoto náčrtu kreslil jako podle „diktátu“ 
obraz. Postupně bylo úkolem skupiny překreslit všech-
ny „puzzle“ a vytvořit z nich jeden společný obraz. Bylo 
velmi důležité, aby skupina dobře zvolila strategii kres-
lení a skládání obrazů. Cílem této hry bylo pochopení 
toho, že každá fotografie se skládá z mnoha pixelů.

Sociální spoty: Večer jsme pak věnovali zhlédnutí 
některých sociálních spotů Jana Špáty, které nás uved-
ly do tematiky fotografie.

sobota:
Rámečky: Ranní aktivitka nad tím, co nás všechno 

obklopuje a co vlastně ani pořádně nevnímáme, pokud 
si toho vědomě nevšimneme, příp. pokud nás na to ně-
kdo neupozorní. Účastníci se rozdělí do dvojic, každá 
dvojice dostane papírový rámeček. Jeden má zavázané 
oči a je veden tím, kdo „vidí“, ten dovede nevidomého 
a rámeček nastaví na nějakou pěknou věc a rozváže 
„nevidomému“ oči. Toto se může opakovat několikrát

Úvodní fotopovídání: Cílem této půlhodiny bylo vy-
světlit účastníkům základní funkce fotoaparátu, rozli-
šení fotografie, úvod do fotografování, základy kompo-
zice apod.

Focení: Následně jsme účastníky rozdělili do čtyř 
skupin: úplní začátečníci, začátečníci, mírně pokročilí 
a pokročilí. Každý z lektorů se ujal jedné ze skupinek 
a účastníci měli možnost fotografovat a procvičovat se 
v již získaných vědomostech.

Fotografické žánry a chyby: Lektor nám ve stručnos-
ti představil fotografické žánry (např. kompozice: zlatý 
řez, linie, rámečky; barvy ve fotografii, portrét, světlo, 
protisvětlo, celek, polocelek, detail, makro, úhel pohle-
du, noční focení, panorama apod.) a chyby, kterých je 
při fotografování třeba se vyvarovat.

Technické zpracování fotek: Krátká praktická pře-
náška o zpracování fotek na počítači. Ukázali jsme 
účastníkům některé programy, na kterých se fotky 
upravují, a pak si to mohli i vyzkoušet.

Workshopy: Odpolední program byl rozdělen do tří 
workshopů, každý účastník si mohl svůj čas rozdě-
lit tak, jak se mu líbilo. Jeden workshop byl zaměřen 
na interiérové focení, nasvětlování, portréty, zátiší 
apod. Druhý workshop se orientoval především na ex-
teriér, zde se fotilo zejména makro, panorama, krajina 
apod. Ve třetím se upravovaly fotky na počítači.

Mediální hra: Cílem této hry bylo poznání města 
Brna z jiného úhlu pohledu než z toho běžného, jak ho 
vnímáme obyčejně. Zaměřili jsme mediální hru přede-
vším na detail fotografie. Byla připravena série fotogra-
fií, účastníci měli postupně najít tyto detaily v různých 
částech města a pak dojít na hrad Špilberk, kde začalo 
noční focení.

Noční fotografování ve městě: Tzv. focení na noční 
režim, u lepších fotoaparátů možnost manuálního na-
stavení režimu (clona, čas, ISO). Rozdělení do malých 
skupinek, každá si vyzkoušela vyfotit večerní panora-
ma města Brna, nasvícený hrad Špilberk. Jedna skupi-
na se vrátila do střediska, kde si vyzkoušela techniku 
Light painting – vytvořili si zátiší, které různým způso-
bem nasvěcovali, při úplné tmě, na dlouhý čas.

neděle:
Prezentace nejhezčích fotografií: Každý účastník si 

vybral z fotografií, které nafotil v sobotu, deset nejlep-
ších a pokud možno z různých technik, které se probí-
rali, a pak je během chvilky prezentoval přede všemi. 
Všichni účastníci poté dostali vyvolanou jednu jejich 
vlastní a nejlepší fotografii ve větším formátu jako dá-
rek a památku na tento kurz.

domácí úKoly:
Povinné:

 – Videovizitka: Natoč o sobě krátké, vtipné a úder-
né video (30–60 sekund). Videovizitku předej 
svému patronovi v elektronické podobě v ro-
zumném formátu) (3–5 bodů).

Povinně volitelné:

 – Fotoromán: Vytvoř fotoromán na libovolné téma 
s min. počtem 15 fotografií (3–5 bodů).

 – Soubor fotografií: Soubor 3–5 fotografií na vybra-
né téma (3–5 bodů). Nabídka témat: portrét, 
světlo, panorama, zátiší, makro, radost.

Volitelné:

 – Krátké video: Vyber si libovolné krátké video/film, 
pošli odkaz nebo soubor a zdůvodnění, co se ti 
na tomto videu líbí a proč (3–5 bodů).

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Kurzy Mediální školy byly velice praktické a konkrét-
ní. Účastníci si mohli osobně vyzkoušet různé formy 
mediální produkce, a tak získat větší přehled o kon-
krétním daném mediálním prostředku.

Jako pozitivní vidíme především konkrétnost, prak-
tickou stránku workshopů, spolupráci mezi jednotlivý-
mi účastníky, možnost vyzkoušet si zacházení s tech-
nikou (vytváření vlastního webu, natáčení a stříhání 
audia a vytváření rádia, získání znalostí a následné 
vyzkoušení si fotografování apod.)

Ze strany účastníků vnímáme velký zájem a nadšení, 
které nám potvrdili v ústní i písemné zpětné vazbě kurzů.

Za zápor považujeme velký nedostatek času a násled-
ně nemožnost prohloubit si znalosti a dovednosti právě 
získané. Snažili jsme se tento limit řešit formou domácích 
úkolů, ale ne každý účastník tuto možnost využil.

Vnímáme proto jako velmi důležité v těchto kur-
zech pokračovat i v dalších letech. Jedna z možností je 
prohlubovat daná téma, jiná možnost je rozvíjet nová, 
např. audiovizuální tvoření, reklamu, žurnalistiku apod.

4. Vyjádření supervizora
Realizátor pracoval od počátku s jasnou předsta-

vou a velmi dobře zvládl přípravu i samotnou realizaci 
vzdělávacího programu. Velmi dobře personálně po-
kryté aktivity pak následně velmi dobrou formou se-
známily účastníky se zvolenými tématy, která byla vel-
mi úzce spjatá s klíčovými kompetencemi průřezového 
tématu Mediální výchova a medializace. Program byl 
realizován na velmi širokém spektru účastníků z růz-
ných částí republiky i mimo ni.



MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Cílem programu bylo seznámit děti z Klubu mladých novinářů se 
základy mediální výchovy – teoretickými znalostmi (definice médií, 
druhy, funkce médií, historický vývoj médií, vliv a fungování médií), 
praktickými dovednostmi (jak napsat tiskovou zprávu, jak natočit 
rozhovor, jak zdokumentovat akci) i kritickým vnímáním mediálních 
sdělení (se zaměřením i na reklamu). Zprostředkovat mladým novi-
nářům zkušenosti od profesionálních zaměstnanců mediálních spo-
lečností, kteří se s nimi mohou podělit o své znalosti a dovednosti. 
Umožnit mladým novinářům návštěvu místního rádia a absolvování 
programu zaměřeného na jejich psaný a mluvený projev. V nepo-
slední řadě umožnit mladým novinářům předání získaných informací 
dětem ze školní družiny v programu Na jeden den novinářem, kdy 
se sami stanou učiteli mediální výchovy, a tím si nejlépe ověří, co se 
naučili.

Kompetence K učení

Účastník na závěr programu:

 – vyhledává, třídí a využívá informace v svém tvůrčím procesu;

 – organizuje si a řídí vlastní novinářskou činnost;

 – operuje s obecně užívanými termíny v mediální oblasti;

 – kriticky posuzuje získané informace a zpracovává podle toho tex-
ty.

KomuniKativní Kompetence

Účastník na závěr programu:

 – výstižně a kultivovaně se vyjadřuje v písemném a ústním projevu;

 – využívá informační a komunikační prostředky při své tvorbě;

 – svou tvorbou se aktivně zapojuje do společenského dění;

 – naslouchá druhým lidem, zapojuje se do diskuse a obhajuje 
svůj názor.

sociální a personální Kompetence

Účastník na závěr programu:

 – spolupracuje ve skupině a utváří zde pozitivní atmosféru;

 – přispívá k diskusi, respektuje názor druhého člověka.

Kompetence K řešení problému

Účastník na závěr programu:

 – myslí kriticky, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, 
která umí obhájit;

 – na základě získaných informací samostatně řeší problémy;
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 – vnímá problémové situace, přemýšlí o jejich příči-
nách a také způsobech řešení.

pracovní Kompetence

Účastník na závěr programu:

 – využívá znalostí a zkušeností v zájmu vlastního 
rozvoje;

 – používá bezpečně nástroje a vybavení a dodržuje 
pravidla.

Kompetence K naplnění volného času

Účastník na závěr programu:

 – plánuje, organizuje a řídí vlastní volný čas;

 – vybírá si vhodné způsoby trávení volného času;

 – ví, jak rozvíjet vlastní zájmy, záliby, talenty a od-
bornosti.

Východiska PDP

PDP navazuje na práci Klubu mladých novinářů 
na stejné ZŠ a čerpá z vlastních zkušeností a výstupů 
tohoto klubu.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Program Mediální výcvik juniorů je propojen s fun-

gováním Klubu mladých novinářů na 4. ZŠ v Chebu 
(určený pro děti z 2. stupně) a jeho hlavním cílem je 
vzdělat děti v oblasti médií a připravit je na práci novi-
náře. Proto byly dětem nejprve představeny teoretické 
základy, a to formou interaktivního programu na PC. 
Dále se výuka zaměřila na praktické dovednosti – jak 
psát tiskovou zprávu (jak ji také zpracovat), jak nato-
čit rozhovor (práce s diktafonem) a jak dokumentovat 
akci (práce s fotoaparátem). Všechny tyto části progra-
mu byly vybrány tak, aby je mohli novináři využít při 
své práci ve školním časopise. První číslo školního ča-
sopisu Šmejdík Junior vyšlo v lednu 2012 a novináři 
mohli také využít informací, které získali během besed 
s pracovníky médií. V druhé části programu se mladí 
novináři ještě zaměřili na kritické vnímání mediálních 
sdělení a reklamu. Poté měli možnost zpracovat a pře-
dat získané informace do programu připraveného pro 
děti ze školní družiny. Na závěr připravili mladí novináři 
ještě druhé číslo svého školního časopisu, a tím aktivi-
tu úspěšně zakončili.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Program Mediální výcvik juniorů se realizoval v Klu-

bu mladých novinářů – ve školním klubu při 4. ZŠ v Che-
bu pro děti z 2. stupně, který se scházel vždy ve středu 
v prostorách školní knihovny od 14.15 hodin. Během 
realizace byla školní knihovna přizpůsobena potřebám 
novinářů – byla nakoupena základní literatura týkající 

se médií, také ukázky současného tisku, dále byl na-
koupen počítač s přístupem na internet a s tiskárnou, 
kde se může tisknout barevná verze školního časopi-
su. Dále byl pro novinářské potřeby nakoupen kvalitní 
fotoaparát a diktafon, se kterými měli mladí novináři 
také možnost pracovat. Hlavním cílem aktivity bylo 
vzdělat mladé novináře v oblasti médií a vydat dvě čís-
la školního časopisu Šmejdík Junior.

obsah práce, KroKy

Mladí novináři se scházeli každou středu od 14.15 
do 15.30 (až 16) hodin. Absolvovali teoretický blok, 
praktické části výuky, besedu s pracovníky médií, ho-
diny zaměřené na přípravu vlastních článků i jejich ko-
rekturu. Křtem prvního čísla časopisu Šmejdík Junior 
završili první část programu. Ve druhé části se zamě-
řili na kritické vnímání médií a reklamu, dále připravili 
a zrealizovali program pro děti ze školní družiny, kde 
jim prezentovali získané znalosti a dovednosti z oblasti 
mediální výchovy. Také během exkurze navštívili místní 
rádio a absolvovali program zaměřený na svůj písemný 
a ústní projev. Dále se opět soustředili na přípravu dru-
hého čísla školního časopisu, které představilo vrchol 
druhé části výcviku.

popis jednotlivých činností (dle dnů)
V následujícím výčtu bude představeno osm pro-

gramů, které byly styčnými body celého programu. 
Kromě toho novináři absolvovali hodiny zaměřené 
na poznávání (na začátku akce), stmelování skupiny, 
na představování vlastních článků, přípravu, kontrolu 
a korekturu (před vydáním časopisu). Během roku byla 
pro novináře také připravena beseda s pracovníky mé-
dií, kdy se mohli podělit o své znalosti a dovednosti 
s novinářkou Chebského deníku Natašou Šmatovou, 
redaktorkou Rádia Egrensis Martinou Pokornou a vy-
davatelem časopisu Íčko a zároveň bývalým starostou 
Chebu MUDr. Janem Svobodou. Také podnikli exkur-
zi do místního Rádia Egrensis, do chebského muzea, 
kde pro ně byl připraven program zaměřený na písař-
ství, a do informačního centra pro mládež (ICM), kde 
naopak absolvovali program Zažijte Íčko, zaměřený 
na rozvoj mluveného projevu.

1. co jsou to média?
(teorie Mediální výchovy 1)

Cíl: děti se seznámí se základními fakty o médiích, 
bude jim vysvětlen samotný pojem médium, poznají 
funkce médií, základní dělení médií a jejich historický 
vývoj.

Jednotlivé aktivity:

 – Motivační rozhovor s dětmi na téma média, co 
všechno o tomto tématu vědí, jaká média znají, 
jaká používají.

 – Ledolamka – Najdi k sobě dvojici – děti dosta-
nou na záda papírek se jménem jednoho média 

(vždy stejné médium má určitá dvojice) a jejich 
úkolem je zjistit beze slov, jaké médium před-
stavují. Jejich úkolem je zjistit, jaká média mají 
hráči na zádech napsané, a kdo nemá dvojici, 
ten musí mít stejné médium jako děti samy.

Program v aplikaci Smart Notebook:

 – Definice médií – dětem je představen samotný 
pojem médium tak, jak ho vysvětluje slovník 
mediální komunikace. Zároveň se diskutuje 
o tom, co všechno tento termín může znamenat, 
zda se s ním děti setkaly v nějaké jiné oblasti 
(duchové, míra propečenosti steaku,…).

 – Funkce médií – dětem jsou představeny funkce 
médií, a to pomocí jejich definic, úkolem dětí 
na této stránce je poznat pomocí zpřeházených 
písmen, o jakou funkci se jedná.

 – Dělení médií – děti se zde seznámí s dělením 
médií podle dvou hledisek a jejich úkolem je 
přiřadit média k jednotlivým typům pomocí in-
teraktivního pera.

 – Historický vývoj médií – na časové ose jsou vy-
značeny roky důležitých mezníků vývoje médií 
a úkolem dětí je přiřadit vynálezy/události k jed-
notlivým rokům.

 – Noviny – další stránky jsou věnované jednotlivým 
médiím. Noviny jsou rozděleny podle různých 
hledisek a úkolem dětí je zařadit jednotlivé novi-
nové tituly pod daný typ.

 – Rozhlas a televize – na této straně si děti zopa-
kují, co vědí o rozhlasu a televizi. Zároveň mají 
možnost dozvědět se o rozdělení mediálních 
prostředků na veřejnoprávní a soukromé, poté 
si samy zkusí přiřadit rozhlasové a televizní sta-
nice k jednotlivým druhům.

 – Multimédia – „nová média“ – strana seznamující 
s charakteristikou nových médií, kde je úkolem 
dětí odvodit z přeházených písmen názvy jed-
notlivých multimédií.

 – Internet – zvláštní strana je ještě věnována in-
ternetu a posledním úkolem dětí je pospojovat 
služby internetu.

 – Test prověřující znalosti získané v PC programu 
a zároveň zpětnou vazba k programu – na zá-
věr programu děti vyplňují předem připravený 
test s možnými odpověďmi a, b, c (žádná, jedna 
i všechny správné odpovědi jsou možné). Test 
má deset otázek a poslední tři úkoly se ptají 
na podání programu (srozumitelnost, zda se líbil 
a co by na něm změnily). Test se opravuje přímo 
na místě před dětmi. Zhodnotí se správné odpo-
vědi a diskutuje o programu – o jeho kvalitě, co 
se dozvěděly nového, co již znaly.

2. vliv a Fungování médií

(teorie Mediální výchovy 2)

Cíl: děti budou diskutovat nad současným vlivem 
médií, vysvětlí účinky médií, porozumí fungování médií 
především z hlediska financování, naučí se pojmům re-
gulace a autoregulace médií, prověří si své dosavadní 
znalosti v této oblasti.

Jednotlivé aktivity:

 – Motivační rozhovor s dětmi na téma média: připo-
menutí toho, co se dozvěděly v prvním teoretic-
kém programu.

 – Ledolamka – Hádej, kdo jsem – děti dostanou 
na čelo papírek se jménem jednoho seriálu, po-
řadu či pohádky (uváděného v současné době 
v televizi) a jejich úkolem je zjistit pomocí otázek 
(ostatní odpovídají jen ano, či ne), který seriál 
jsou – např. Simpsonovi aj.

Program v aplikaci Smart Notebook:

 – Vliv médií I – diskuse s dětmi o tom, jaký vliv mají 
v současnosti média. Děti se také baví o tom, 
kolik času stráví u jednotlivých médií během ví-
kendu, možno zvolit nejoblíbenější médium.

 – Vliv médií II – úkolem dětí na této stránce je 
ukázat ostatním, které pořady a programy mají 
rády, které sledují. Mohou na interaktivní tabuli 
pomocí pera vybrat své oblíbené tituly a seřadit 
je podle jejich atraktivnosti.

 – Účinky médií – dále mají děti propojit názvy účin-
ků médií s jejich vysvětlením (definicí).

 – Fungování médií 1 – každé médium má určitou 
strukturu, která je ve zkratce dětem vysvětlena. 
Možná oddělení vydavatelství novin jsou obsa-
žena v dalším úkolu, který poskytuje nápovědu 
v přeházených slabikách.

 – Fungování médií 2 – financování – tato stránka 
se zaměřuje na financování médií. Úkolem dětí 
je podtrhnout červeně, z čeho jsou financována 
veřejnoprávní, a modře, z čeho soukromá mé-
dia. Zároveň je třeba zakroužkovat, co je hlav-
ním příjmem médií.

 – Fungování médií 3 – veřejnoprávní × soukromá 
média – na této straně je úkolem dětí propojit 
druh média s jeho cíli (veřejnoprávní × soukro-
mé), tímto se děti blíže seznámí s charakteristi-
kou tohoto rozlišení mediálních prostředků.

 – Fungování médií 4 – televize – strana seznamují-
cí se slovy Share a Rating

 – Regulace médií – vysvětlení pojmu regulace 
a diskuse nad tím, zda a proč mají být média 
regulována.
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jednotlivé aKtivity:
 – Motivační rozhovor – představení programu dě-

tem – tedy práce s fotoaparátem a fotodoku-
mentace, vysvětlení, co dnes budou dělat – vy-
táhnou si své téma na připravených papírcích, 
to pak mají za úkol zachytit pomocí fotoaparátu 
po cestě krajinou.

 – Představení fotoaparátu a práce s ním – děti se 
seznámí s digitálním fotoaparátem, uvidí, jak se 
skládá, jak zapíná, vypíná, v jakých režimech 
pracuje, kde je blesk, jak se nastavuje obraz, 
čím se zaostřuje, jak se fotí, jak se maže nepo-
vedená fotografie, jak se vypíná a rozkládá foto-
aparát.

 – Příprava – celý program se odehrává venku, kde 
jde skupina přírodou a dělá zastávky, na kterých 
se vždy fotí jedna akce – jedné osoby a tématu. 
Témata byla např. vystoupení populární skupiny 
pod chebským hradem, svatba chebského sta-
rosty na Šancích, běžecký závod v Poohří, praž-
ští herci vystoupili na Krajinné výstavě, výstava 
živých soch aj.

 – Realizace – fotografování – osoba, která si téma 
vytáhla, si měla promyslet, jak to téma zachytí, 
stala se tak režisérem. Ostatní ze skupiny jí byli 
nápomocni – sloužili jako herci a pomáhali foto-
grafovi zachytit myšlenku tématu. Fotograf vždy 
dostal fotoaparát, vedoucí skupiny mu pomáhal 
s obsluhou a měl možnost vyfotit pět obrazů té-
matu.

 – Diskuse nad vzniklými fotografiemi – na závěr 
se v knihovně fotografie stáhly do počítače, 
byly představeny dětem a ty hodnotily, jak moc 
se povedly – nakolik zachycují dané téma, zda 
jsou dostatečně ostré a vhodné. Také se pře-
mýšlí o tom, jak jinak je možno téma zachytit. 
Čas je věnován i pocitům ostatních, zda se jim 
lépe režírovalo, či hrálo, co se jim líbilo, co pro 
ně bylo těžké, v čem se necítili, zda měli s něčím 
problém.

 – Regulace médií – vnější – seznámení s institu-
cí Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání 
a s jejími úkoly

 – Autoregulace médií – vysvětlení pojmu autoregu-
lace a představení institucí, které toto provádějí

 – Test prověřující znalosti získané v PC programu 
a zároveň zpětnou vazba k programu – na zá-
věr programu děti vyplňují předem připravený 
test s možnými odpověďmi a, b, c (žádná, jedna 
i všechny správné odpovědi jsou možné). Test 
má deset otázek a poslední tři úkoly se ptají 
na podání programu (srozumitelnost, zda se líbil 
a co by na něm změnily). Test se opravuje přímo 
na místě před dětmi. Zhodnotí se správné odpo-
vědi a diskutuje o programu – o jeho kvalitě, co 
se dozvěděly nového, co již znaly.

3. jaK napsat tisKovou zprávu

(praktická část Mediální výchovy 1)

Cíl: cílem programu je naučit děti psát tiskovou 
zprávu, umět vytvořit vhodný titulek textu, rozlišit dů-
ležité části tiskové zprávy a zároveň dokázat vybrat 
z každé zprávy to nejdůležitější (kdo, co, kdy, kde, proč 
a jak), připravit se tak na psaní vlastních zpráv do škol-
ního časopisu.

Jednotlivé aktivity:

 – Motivační rozhovor s dětmi na téma tisková zprá-
va, co to je, jak vypadá, kde ji můžou najít, co 
by podle nich měla obsahovat, zda by ji uměly 
napsat, co k tomu budou potřebovat.

 – Ledolamka – Společná tisková zpráva – děti do-
stanou papírky a podle pokynů vždy napíší to, 
co se jim řekne. Papírky si mění v kruhu vždy 
v jednom směru, tak vzniká společná zpráva. 
Postupně píší titulek, obsah zprávy ve zkratce 
(ve formě jedné věty), co se stalo, kdy, kde, kdo 
to udělal, proč to udělal, jakým způsobem, jak 
to dopadlo a co z toho plyne. Nakonec si všichni 
přečtou zprávu, co jim zůstala v ruce jako po-
slední.

 – Vysvětlení pojmu tisková zpráva – na předem při-
praveném papíře je nalepen po částech novino-
vý článek, z boku je rozebrán, jaké části má, jak 
se tyto části jmenují, co musí obsahovat. Boční 
část je nejprve zakrytá. S dětmi je rozebíráno, 
co si myslí, jak se jednotlivé části jmenují, co 
musí obsahovat, zda to obsahuje každá zpráva. 
Posléze je boční část odhalena a vysvětlovací 
formou jsou seznámeny se všemi náležitostmi.

 – Hledání náležitostí v novinových článcích – dru-
hým bodem aktivity je vyhledat v novinách libo-
volný článek a najít v něm všechny probírané 
náležitosti, rozebrat daný článek, zda obsahuje 
vše, co má, zda má vhodný titulek atd. Může to 
dělat jedinec sám, pokud chce, nebo ve sku-

pině, jestliže si není jistý, že to zvládne sám. 
Na závěr skupiny či jednotlivci představí svůj 
článek, zda splňuje požadovaná kritéria, zda má 
všechno, co má mít, zda má vhodný titulek atd.

 –  Vlastní tisková zpráva na libovolné téma – zá-
věrečným úkolem je napsat vlastní tiskovou 
zprávu na libovolné téma – něco, co děti zajímá, 
o čem by rády psaly ve školních novinách, při-
čemž si některé údaje mohou vymyslet, důležitá 
je stavba zprávy, aby měla požadované náleži-
tosti a všechny důležité informace. Zprávy jsou 
po napsání přečteny a je diskutováno o tom, 
jestli mají vhodný titulek, jestli jim něco nechybí, 
zda jsou zajímavé, čtivé atd.

4. jaK natočit rozhovor

(praktická část Mediální výchovy 2)

Cíl: cílem je naučit děti pracovat s diktafonem. Děti 
si zároveň vyzkouší roli novináře, který dělá rozhovor 
se zajímavou osobností – cílem zde je především na-
učit se tvořit otázky, které budou pro čtenáře zajímavé.

Jednotlivé aktivity:

 – Ledolamka – Jak moc mě znáš? – dětem se roz-
dají prázdné papírky. Vedoucí má připraveno ně-
kolik otázek, které se ho týkají, a odpovědí a, b, 
c, přičemž je vždy správná jen jedna odpověď. 
Úkolem hry je zjistit, kolik toho o své vedoucí 
děti vědí, zda si o ní něco zapamatovaly v před-
chozích hodinách. Děti odpovědi hádají a hru vy-
hrává ten, kdo má nejvíce správných odpovědí. 
Cílem je především blíže se poznat.

 – Motivační rozhovor s dětmi o tom, jak se natáčejí 
rozhovory, k čemu rozhovory slouží, zda nějaký 
četly, viděly či slyšely. Proč je důležité rozhovory 
dělat, zda nějaký samy dělaly. Je také zmíněno, 
že některé rozhovory se posílají ještě dotazova-
nému zpět k autorizaci a děti mají vysvětlit proč.

 – Seznámení s diktafonem – dětem je ukázán ten-
to přístroj a vysvětleno, k čemu slouží. Jednotli-
vé funkce jsou dětem předvedeny a poté si děti 
zkusí samy nahrát i přehrát svoji řeč – představí 
se samy nebo kamaráda či svou skupinu.

 – Příprava rozhovoru – děti si vylosují téma a roli 
(novinář, či dotazovaný) a jejich úkolem je, v pří-
padě novináře, připravit si otázky (nejméně pět). 
Ten, kdo má roli dotazovaného, se snaží vžít 
do své role, přemýšlet o tom, jak se do své role 
dostal, jak se v ní cítí, co prožívá, zamyslet se 
nad okolnostmi děje a jak to bude pokračovat. 
Témata byla např. rozhovor s dívkou, která vy-
hrála konkurz na jednu z rolí v připravovaném 
pokračování filmu o Harrym Potterovi, rozhovor 
s lékařem, který objevil lék na rakovinu, rozho-
vor s bezdomovcem, jenž vyhrál milion, rozhovor 
s ředitelem školy, který zavedl do výuky předmět 
Počítačové hry aj.

 – Natáčení rozhovoru – zprvu se připravoval každý 

sám, před samotným natáčením se ale ještě při-
pravovaly děti ve dvojici – novinář a dotazovaný 
– jednou si to zkusily, podruhé se již rozhovor na-
táčel. Příprava ve dvojici byla nutná především 
proto, aby se dotazovaný připravil na otázky, kte-
ré mu novinář bude dávat, a natáčení rozhovoru 
nebylo příliš zdlouhavé. Diktafon obsluhoval no-
vinář a oba dva se měli vžít do svých rolí.

 – Poslech rozhovorů a jejich reflexe – na závěr si 
děti poslechnou všechny natočené rozhovory 
a diskutují o tom, zda vypadají pravdivě, zda se 
opravdu vžili novináři i dotazovaní do svých rolí. 
Zda působí pravdivě. Sledují, jestli byly zodpově-
zeny všechny otázky, které by je samé v tomto 
tématu zajímaly. Zamýšlí se nad dalšími otáz-
kami k tomuto tématu. Děti také vyjadřují své 
pocity ve své roli, zda se jim práce líbila, v čem 
měly problém, co pro ně bylo lehké, co těžké. 
Na závěr je dětem ještě vysvětleno, jak se dále 
rozhovory zpracovávají, jak se nahrají do počíta-
če a dále přepisují do textového interview.

5. FotodoKumentace aKce

(praktická část Mediální výchovy 3)

Cíl: cílem programu je naučit děti pracovat s digitál-
ním fotoaparátem a zároveň je naučit zachytit pomocí 
fotoaparátu myšlenku, děj.



3130

 Mediální výchova a medializace

6. KriticKé vnímání mediálních sdělení

Cíl: cílem programu je upozornit děti na to, že ne 
vše, co se v médiích objevuje, je pravdivé, naučit je 
vidět kritičtěji současnou mediální scénu, poukázat 
na to, že některá média živí skandály a fámy, které ne-
musí být založeny zcela na pravdě.

Jednotlivé aktivity:

 – Motivační rozhovor s dětmi na téma kritické vní-
mání mediálních sdělení, co podle nich toto 
téma znamená, k čemu se vztahuje, zda všech-
no to, co vidí v novinách, v televizi či v rozhlase, 
musí být pravda. Zopakování rozlišení veřejno-
právních a soukromých mediálních prostředků 
a způsobů jejich financování. Vysvětlení pojmu 
bulvár. Zároveň povídání o tom, jak by měl vypa-
dat seriózní článek, zda by měl podsouvat něja-
ké názory a obsahovat hodnotící výrazy.

 – Povídání o pracích zařazených do prvního čísla 
časopisu Šmejdík Junior (prostřední strana) – 
náš školní časopis, který vyšel v nedávné době, 
obsahoval kromě článků dětí z Klubu mladých 
novinářů také práce žáků 2. stupně školy. Těm 
byly věnovány prostřední dvě strany. Předsta-
vují práce žáků ze 7. třídy v hodinách výchovy 
k občanství, kteří se zabývali právě kritickým 
vnímáním sdělení. Jejich úkolem bylo vytvořit 
upoutávku pomocí vlastních fotografií či obráz-
ků na naše město Cheb, přičemž jedni se měli 
zaměřit jen na „Krásy“ Chebu, zatímco druzí 
jen na „Špíny“ Chebu. Tak vznikly rozporuplné 
stránky plné krásných, ale i ošklivých chebských 
míst. Žáci si tímto uvědomili, že každá věc se 
může vnímat z různých úhlů pohledu, co repor-
tér chce vidět, to také najde. Cheb není ani jen 
krásný, ani jen ošklivý a špinavý, záleží na tom, 
kdo a jak to podá ostatním.

 – Práce s bulvárním časopisem Blesk – děti se 
rozdělí do skupin a jejich společným úkolem 
je přečíst si vybraný článek z bulvárního plátku 
a zamyslet se nad tím, jestli neobsahuje výrazy, 
které nám podsouvají nějaké myšlenky, pocity – 
hodnotící výrazy. Děti se zamýšlejí nad tím, jak 
a proč byl článek napsán, zda může být pravdi-
vý, jaký k němu mají vztah ony, zda se jim líbí, 
zda by mu věřily.

 – Vytvoř článek pro časopis Blesk – děti stále 
pracují ve skupinách, jejich úkolem je napsat 
o jednom člověku, který s nimi není ve skupině, 
článek. Vytáhnou si téma, na které mají psát 
– např. žákyně 8. třídy porodila krásného chla-
pečka, otec žáka jedné chebské školy je vrah aj. 
Oběť své bulvární zprávy si vybere každá skupi-
na sama a potají. Napíší článek, kde si vymyslí 
informace, a snaží se, aby zpráva byla zajímavá 
až skandální, aby se dobře četla a měla u čtená-
řů úspěch. Na závěr se práce přečtou, a tak mají 
někteří možnost zažít, jak negativní pocity mají 
hvězdy, když se o nich píše.

 – Zpětná vazba programu – při závěrečném sezení 
v kroužku mají možnost ti, o kterých se psalo 
v bulvárních zprávách, ukázat, jaké pocity z toho 
měli, jak se jim to líbilo a co pociťovali. Pak ka-
ždý má v kruhu možnost říci, jaké má pocity 
z dnešního programu, co se mu líbilo a co ne.

7. reKlama

Cíl: děti se seznámí s vývojem reklamy u nás, s nej-
oblíbenější současnou reklamou, zkusí si samy vytvořit 
reklamní spot do televize a uvědomí si podstatu rekla-
my samotné

Jednotlivé aktivity:
 – Ledolamka – Co bych byl, kdybych byl – děti do-

stanou papíry a tužky, vedoucí vysvětlí hru. Řek-
ne vždy „co bych byl, kdybych byl…“ – a dodá 
nějaké téma, např. květina a všichni napíší druh 
květiny, která se na jejich osobu hodí. Vybere 
se pět témat od jednoduchých až po nejsloži-
tější, která se hodí k dnešnímu programu – co 
bych byl, kdybych byl titulek článku, a co bych 
byl, kdybych byl reklama. Poté se papírky vybe-
rou a vedoucí vždy čte odpovědi, ostatní hádají, 
o koho se jedná, kdo dané odpovědi psal.

 – Hádání reklam – děti se rozdělí do dvojic a kaž-
dá dvojice si vytáhne název reklamy, kterou má 
předvést. Mají čas na secvičení a po předvedení 
reklamy ostatní hádají, na co ta reklama je. Za-
pisují se ti, kdo správně odpověděli, a ten nej-
lepší se stává přeborníkem na reklamu.

 – Sledování vývoje reklamy u nás – pro tuto aktivitu 
škola nakoupila DVD s vývojem reklamy u nás 
a s nejpopulárnějšími reklamními šoty z dob 50. 
až 80. let. Děti se dívají na ukázky tehdejší re-
klamy a přitom diskutují, jak se reklama vyvíjela, 
jak se změnila do současné doby, k čemu vlast-
ně slouží. Proč jí televize věnuje stále více času, 
připomíná se rozlišnost financování veřejno-
právních a soukromých mediálních prostředků.

 – Anketa – Reklama roku – děti samy za sebe volí 
nejzajímavější, nejoblíbenější a nejhorší rekla-
mu současnosti. Každý píše na papírek své fa-
vority, poté se sepíše seznam a určí se vítězové 

každé kategorie. Ty potom mohou děti vyhledat 
na internetu a podívat se na ně.

 – Vytvoř reklamu na sebe – děti jsou rozděleny 
do skupin a jejich úkolem je udělat reklamu 
do televize, která by je nějakým způsobem cha-
rakterizovala. Pokud skupina má tři členy, udě-
lá tři reklamy, na každého jednu. Každý se tedy 
stává na chvíli režisérem a diriguje ostatní členy 
skupiny, kteří mu pomohou s reklamou, pokud 
to potřebuje. Nejprve pracuje každý sám – vy-
myslí si reklamu, na co by byla a scénář, poté 
pracují ve skupině, připravují se na natáčení, 
sdělují si mezi sebou své názory. Na závěr ve-
doucí skupiny reklamu natočí, ostatní přihlížejí.

 – Pouštění vytvořených reklamních spotů – na zá-
věr si děti pouštějí vytvořené spoty a diskutují 
o tom, které se jim povedly, zda je opravdu vysti-
hují, jak či proč.

 – Zpětná vazba a reflexe v kruhu – děti přemýšlejí 
o tom, co se jim na tomto programu líbilo, v čem 
se cítily dobře, co pro ně bylo těžké – jaké z toho 
mají pocity. Zda si pozměnily názor na reklamu.

8. na jeden den novinářem

Cíl: pro děti z Klubu mladých novinářů – upevnit 
znalosti získané během mediálního výcviku, pro děti 
ze školní družiny – seznámit se hravou formou se zá-
klady mediální výchovy – co to jsou média, jak vypadá 
tisková zpráva, jak vnímat mediální zprávy a jak nato-
čit rozhovor.

Jednotlivé aktivity:

 – Představení programu dětem ze ŠD (školní druži-
ny) – vedoucí vysvětlí dětem, jakého programu 
se účastní – rozdělí děti do čtyř skupin, které 
mezi sebou soutěží o to, kdo toho víc ví o médi-
ích. Děti mají u sebe vyhodnocovací listinu, kam 
se jim na každém stanovišti napíše, jak pracova-
ly. Stanoviště jsou čtyři – teoretická část na PC 
– co jsou to média – práce s interaktivním pro-
gramem, dvě praktické části – jak vypadá tis-
ková zpráva (doplněné o fotodokumentaci akce) 
a práce s diktafonem (spojené s natáčením roz-
hovoru). Poslední část je zaměřená na kritické 
vnímání médií a reklamu. Děti se na jednotli-
vých stanovištích střídají zhruba po půl hodině 
a na konci budou sečteny body a vyhodnocena 
vítězná skupina.

Program v aplikaci SmartNotebook pro práci s in-
teraktivní tabulí:

 – Definice médií – dětem je představen samotný 
pojem médium ve zjednodušené formě a je-
jich úkolem je odpovědět, kde si mohou přečíst 
příběh, kde vidět pohádku, kde slyšet písničky 
a na čem hrát hry, a tak si uvědomit, jaká vlast-
ně znají média.

 – Druhy médií 1 – úkolem dětí je vybrat z různých 
názvů média a přiřadit k nim oko nebo ucho po-
dle toho, jakým smyslem je můžeme vnímat.

 – Druhy médií 2 – děti zde mají modře podtrhnout 
televizní stanice a červeně rádia. Navíc mohou 
darovat těm stanicím, které poslouchají či sle-
dují, kytičku.

 – Druhy médií 3 – dalším úkolem je přiřadit k jed-
notlivým médiím správné názvy jejich předsta-
vitelů.

 – Historický vývoj médií – poslední strana je věno-
vána nástinu vývoje médií, kde úkolem je zařadit 
na časovou osu vynálezy nejdůležitějších médií.

 – Práce s diktafonem a natáčení rozhovoru –na za-
čátku představí novináři dětem diktafon a uká-
žou jim, k čemu slouží, jak se s ním pracuje. 
Každý si může zkusit říct jednu větu o sobě, 
přičemž se to nahrává na diktafon a děti si pak 
poslechnou, co říkaly – na tom novináři ukážou, 
jak diktafon funguje. Dále jsou děti rozděleny 
do skupin. Každá skupina si vytáhne osobnost, 
kterou má vyzpovídat (např. taťka Šmoula, Bart 
Simpson, Spiderman aj.), a úkolem skupiny je 
připravit si otázky a odpovědi a posléze natočit 
s osobností, kterou představí jeden z nich, roz-
hovor na diktafon. Podle času si pak děti mohou 
rozhovor i poslechnout.

 – Jak vypadá tisková zpráva (+ fotodokumentace 
akce) – i v této části jsou děti rozděleny do sku-
pin, které spolu soutěží. Dětem je nejprve pře-
čten a ukázán krátký článek o gorilí samici. 
Poté se novináři dětí ptají na informace z textu 
– o kom článek je, kde se to děje, jak to končí 
aj. Děti pracují ve skupinkách a posílají vždy se 
správnou odpovědí jednoho zástupce. Informa-
ce, které nevěděly, se dále ukazují v textu. Novi-
náři dětem vysvětlí, jaké základní otázky každý 
článek má zodpovídat a co je to titulek článku. 
Na závěr si děti losují téma (vítězství družstva, 
blahopřání k narozeninám), které mají ve skupi-
ně zahrát, novináři je při tom mají vyfotografovat 
(vidí, jak se dokumentuje nějaká akce).

 – Kritické vnímání médií a reklama – také v po-
slední části se děti rozdělí dále do dvou skupin, 
které mezi sebou soutěží v hádání reklam, které 
předvádějí novináři. Poté se s novináři děti baví 
o tom, jestli vše, co v médiích (reklamách) vidí 
a slyší, musí být pravdivé, a uvádějí si příklady, 
kdy to tak není. Na závěr každá skupinka na-
zkouší jednu krátkou reklamu, kterou si děti 
samy vyberou. Podle času se mohou na svou 
nejoblíbenější reklamu podívat na internetu.
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3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Program Mediální výcvik juniorů proběhl podle pů-
vodního plánu. Ve většině případů celý program děti 
velmi bavil, především pak práce s diktafonem a foto-
aparátem, kdy se samy stávaly herci či režiséry akcí. 
Druhý program na počítači se některým zdál příliš těž-
ký a zároveň byl s dětmi probírán hned další hodinu 
po prvním programu, takže tuto část shledaly nezáživ-
nou. Při besedách s pracovníky médií se prvních 30 mi-
nut všichni ostýchali, postupem času se uvolnili a na-
konec nechtěli s debatováním přestat. Velmi všechny 
nadchla exkurze do rádia, chebského muzea a ICM, 
kde pro ně byl připraven bohatý program plný jazykové 
výchovy. Velmi je zde bavilo debatování a vyjadřování 
vlastních názorů a argumentů. Jedním z největších 
překvapení pro mladé novináře byl program pro školní 
družinu, kdy příprava proběhla hladce, ale při realizaci 
jsme se museli potýkat s vysokým počtem nemocných 
(příušnicemi), proto jsme také ve finále dětem ze škol-
ní družiny představili v šesti lidech jen tři části (na kaž-
dou část dva novináři) a bohužel jsme museli vynechat 
kritické vnímání a reklamu, protože novináři, kteří toto 
připravovali, byli nemocní. Tuto část jsme si alespoň 
zkusili předem na dvou známých druháčcích, na kte-
rých jsme zkoušeli, zda děti jednotlivé programy vůbec 
zvládnou.

Dětem byl připraven opravdu pestrý program, při 
závěrečných hodinách hodnotily vše kladně. Přesto 
ale nutno říci, že pro některé bylo těžké psát články 
do školního časopisu a hlavně dodávat je včas. Některé 
děti chtěly tvořit, psaly více než jeden článek do každé-
ho čísla, jiné se toho obávaly, nešlo jim psát, nevěděly 
o čem, nelíbila se jim nabízená témata, bylo pro mne 
opravdu těžké doslova to z nich „dolovat“. Ve finále ale 
byli všichni samozřejmě na časopis pyšní, chtěli vlastní 
číslo domů a už si plánovali, o čem napíší příště.

4. Vyjádření supervizora
Na příkladu dobré praxe se mi líbí velmi pevná struk-

tura a doplnění přednášky o interaktivní prvky. Z po-
hledu inovativnosti je velmi zajímavé psaní článku pro 
Blesk, ale i práce s reklamou a jejími prvky. Podle typu 
účastníků zvážit používání odborných powerpointových 
prezentací, aby se z programu nestala jen přednáška.

SLOVO MÁ MÉDIUM 

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Cílem programu je přivést děti k vlastním úsudkům a zamyšlení 
nad vlivem médií a úskalím, která přinášejí. Program směřuje k prová-
zání vlastních zkušeností a vnímání medií s poznatkem o formě zpra-
cování informací, kterou media používají k vytváření poutavých článků 
nebo zpráv.

Kompetence KomuniKativní

Děti na závěr programu:
 – jsou schopné využít vyjadřovací schopnosti k předávání infor-

mací druhým, tak aby jim druzí porozuměli;
 – vyjadřují se souvisle a výstižně.

Kompetence K učení

Děti na závěr programu:
 – samy provádějí analýzu na základě textů a rozdíly dokážou po-

psat a rozdělit do různých kategorií.

Kompetence K řešení problémů

Děti na závěr programu:
 – identifikují problémové situace a k jejich posuzování používají 

vlastních zkušeností;
 – uvědomují si, jakou sílu mají přijímané informace, a dokážou 

posoudit jejich dopad na společnost.

Kompetence sociální

Děti jsou na závěr programu:
 – schopny pracovat v týmu, kde si umí rozdělit jednotlivé role nebo 

úkoly a společnými silami dosáhnout požadovaného cíle;
 – oceňují a respektují názory jiných lidí.

Kompetence občansKé

Děti jsou na závěr programu:
 – schopny respektovat hodnoty ostatních účastníků a dokážou se 

vcítit do jejich situace;
 – chápou základní principy, na nichž spočívají zákony a společen-

ské normy.

Východiska PDP

Média tvoří obraz o světě, ve kterém žijeme. Děti samy neumějí 
vyhodnotit věrohodnost sdělovaných informací, se kterými se dnes 
setkávají v různých podobách. Děti mají přístup k médiím různého 
druhu a čerpají z nich různé informace, často bez přemýšlení, o jaký 
zdroj informací se jedná.

Autorka
Mgr. Michaela Winterová

Supervizor vzdělávacího programu 
Ing. Věra Slezáková

Organizace, ve které proběhla pilotáž
DDM Ulita Broumov

Klíčová slova
média, informace, zprávy
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Noviny, televize, internet a spousta informací. Bě-

hem programu žáci odhalují, jaké máme druhy médií 
a jakým způsobem s námi média komunikují. Sami po-
suzují jednotlivé způsoby prezentace informací a jejich 
důvěryhodnost. Nakonec si zkoušejí vyrobit reklamu 
i s reklamním sloganem. Program rozvíjí u žáků kre-
ativitu a spolupráci, nutí k pozorování detailů, rozvíjí 
samostatné myšlení. Žáci se učí pracovat ve skupině, 
prosazovat své názory a přijímat ty většinové. Program 
je cíleně zaměřen na žáky druhého stupně základních 
škol a víceletých gymnázií.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Cílem je přivést žáky k vlastním úsudkům a zamy-

šlení nad vlivem médií a úskalím, která přinášejí. Pro-
gram směřuje k provázání vlastních zkušeností a vní-
mání medií s poznatkem o formě zpracování informací, 
kterou media používají k vytváření poutavých článků 
nebo zpráv.

Po absolvování programu jsou žáci schopni vyjme-
novat různé druhy médií a identifikovat alespoň jeden 
z jejich problémů. Vlastními slovy popíší, jak neúplné 
zprávy mohou zkreslovat úsudek. Žáci také konfrontu-
jí stereotypy obecně vžité ve společnosti. Součástí je 
i vytvoření vlastního reklamního spotu a návštěva od-
borníků, kteří zpracovávají místní (městské) noviny.

Program je vytvořen pro žáky druhého stupně a ví-
celetých gymnázií, tedy ve věkovém rozmezí 13–15 let. 
Za žáky po celou dobu odpovídá učitel. Lektor působí 
pouze jako koordinátor a realizátor.

Program je složen z několika po sobě jdoucích ak-
tivit. Lze jej rozdělit do bloků v jednom dnu, nebo ho 
absolvovat postupně, např. při hodinách mediální vý-
chovy.

využité výchovně-vzdělávací metody

1. Metoda založená na komunikaci mezi žáky – 
skupinová práce, předávání si informací

2. Práce s textem – porozumění psanému slovu, 
hledání nových informací

3. Úkolově-kooperační metoda – zaměřená na vy-
řešení problému situací nejrůznějšího typu

4. Metoda analytická – rozpoznávaní různých stylů 
na základě ukázek

5. Metoda pracovní činnosti – vytváření vlastní re-
klamy

popis realizace:
1. část (45 min)
První část má úlohu evokační a pracuje s myšlenko-

vou mapou, kde využívá znalosti žáků. Na konkrétním 
příkladu definují různé způsoby vyjadřování jednotli-
vých médií použitím aktivity nedokončené věty.

Evokace (5 min)

Dětem položíme úvodní otázku: Jaká média znáte? 
Na tabuli zapisujeme všechny nápady, které padnou. 
Aktivita má děti naladit na probírané téma.

Myšlenková mapa (15 min)

Děti si uvědomí, že se s masmédii neboli hromadný-
mi sdělovacími prostředky setkávají každý den. Každé 
dítě si na papír udělá vlastní myšlenkovou mapu o dru-
zích a funkcích medií. Po dokončení si zapíší, co mají 
jednotlivá média společného a jaký mají vliv na veřej-
nost.

Nedokončené věty (20 min)

Děti dostanou další papír, na kterém jsou nedokon-
čené věty typu: Informace bych vyhledal v knize/na 
internetu/v novinách atd., protože... Poté vytvoří malé 
skupinky po 3–4 a sdílejí svoje nápady. Vyberou z nich 
důležité informace, které potom prezentují celé skupi-
ně.

Reflexe (5 min)

Děti porovnávají výhody a nevýhody jednotlivých 
médií. Vyberou a shrnou důležité informace pro da-
nou problematiku. Ve výsledku se orientují v různých 
typech médií.

2. část (45 min)
Druhá část pokračuje prací s psanou formou vyja-

dřování médií. Žák si pomocí práce s reálným textem 
z novinových článků a internetového zdroje porovnává 
různé způsoby zpracování jedné informace.

Anketa (5 min)

Děti dostanou lístek s anketou, který obsahuje ko-
lonky: média, průměrný čas, po který používám médi-
um v rámci týdne, a celková důležitost v mém životě. 
Porovnají a prodiskutují obsahy svých záznamových 
archů ve větších skupinách. Aktivitu uzavřeme diskusí 
na téma, do jaké míry ovlivňuje výsledky věk žáků, mís-
to a prostředí, ve kterém žijí.

Žáci poznají, že různá média mají různý účel. Mo-
hou si uvědomit, že některé nadměrné využívání médií 
(např. televize) jim zabere spoustu času, který by mohli 
věnovat jiné činnosti.

Práce s textem (35 min)

Do skupin po 3–4 dětech rozdáme soubor novino-
vých článků. Každá skupina si vybere jednu událost (ka-
ždá skupina by si měla vybrat jinou) a sleduje, jak se 
o ní objevují a vyvíjejí zprávy v průběhu několika dnů 

v různých novinách. Počítají množství textu a počet foto-
grafií věnovaných zprávě v jednotlivých novinách a jed-
notlivých dnech. Všímají si i úhlu pohledu, ze kterého 
noviny zprávu podávají a sledují. Žáci mají možnost po-
rovnat různé způsoby zpracování jedné informace.

Toto cvičení rozvíjí základní dovednosti při „dekódo-
vání“ zpráv v médiích.

Reflexe (5 min)

Na konci hodiny shrneme všechny poznatky, ke kte-
rým děti dospěly.

3. část (45 min)
Třetí část pracuje s formou podávání informací. 

K evokaci tématu slouží prožitková aktivita pantomi-
ma. Další zkušeností je aktivita s rozdělenými obrazy, 
kdy je úkolem dané skupiny odhadnout a nakreslit, co 
může být na chybějící části fotografie. Slouží ke srovná-
ní stereotypů a nepodložených předpokladů. Na konci 
si žáci sednou a prodiskutují svoje pocity.

Pantomima (10 min)

Děti se rozdělí na skupiny po osmi (důležitý je sudý 
počet). Sednou si do řady za sebou. První dítě dostane 
větu s událostí a má ji zakreslit. Obrázek předá další-
mu v řadě a ten má z obrázku opět utvořit větu – zprá-
vu. Takto si zprávu předávají až k poslednímu.

Tato aktivita dětem ukáže, jak dochází ke zkreslo-
vání informací.

Rozdělené obrazy (30 min)

Děti rozdělíme do skupinek po 3–4. Každá skupi-
na dostane podkladový papír a část obrazu, který si 
nalepí doprostřed papíru. Ve skupinách si sdělí pocity 
a nápady, které je v souvislosti s obrázkem napadají. 
Ty, na kterých se shodnou, zapíší na arch papíru vedle 
obrázku a obrázek domalují podle svých představ. Poté 
dostanou druhé půlky obrázků a opět vyjádří nápady, 
pocity a otázky, které v nich vyvolává fotografie jako 
celek. Na závěr by měly posoudit, do jaké míry odpo-
vídá jejich kresba obsahu skutečné chybějící části fo-
tografie.

Děti mají možnost si uvědomit, že vše není na prv-
ní pohled tak, jak se zdá. Neúplné zprávy mohou náš 
úsudek zkreslovat.

Reflexe (5 min)

Každé dítě si zapíše, jaké dojmy a poznatky si z ho-
diny odnáší.

4. část (45 min)
Žáci navážou na poslední téma. Popíší klady a zápo-

ry, úskalí i situace, kdy se člověk bez masmédií neobe-
jde. Žáci mají prostor vyjádřit se, jak nahlížejí na prav-
divost sdělovaných informací, a porovnat je s vlastními 
zkušenostmi.

Evokace (10 min)

Jaká témata jsme dosud probrali a jaké informace 
si pamatujete? Každý zapíše na kousek papíru nejdříve 
sám za sebe a potom společně zapíšeme na tabuli, kde 
je utřídíme podle tématu a chronologické posloupnosti.

Diskuse (30 min)

Diskusi rozdělíme do dvou částí. V první části se děti 
zabývají tím, jaké otázky zůstaly nevyřešené nebo jaké 
dotazy je napadají v souvislosti s tématy, která jsme 
probrali. Necháme vyjádřit názor každého. V druhé 
části propojíme problematiku s místem – jaké příklady 
znají ze svého okolí, jaké zprávy proběhly v posledních 
letech v jejich okolí – co se objevilo v médiích a jaké 
mají zkušenosti s věrohodností a zkreslováním.

Reflexe (5 min)

Diskusi zakončíme rozborem postojů na začátku 
programu a po programu.

5. část (45 min) – reKlama

Žáci si vyzkouší práci s informacemi z druhé stra-
ny. Dozvědí se, co je reklama, jaký má smysl, jaká pra-
vidla, a připraví si vlastní reklamní spot. Ve výsledku 
děti poznají způsoby, které reklamní průmysl používá 
k přesvědčování lidí, a poznají a lépe si uvědomí, jak 
reklamy mohou manipulovat lidmi pomocí kombinace 
obrazů, barev a slov.

Evokace – Reklamní spoty/slogany (10 min)

Pokud je to možné, dětem pustíme několik vybra-
ných reklamních spotů nebo vybereme známé reklamní 
slogany. Tato aktivita slouží jako evokační a inspirační.

Teorie reklamy (10 min)

Společně se zamyslíme nad tím, k čemu reklama 
slouží a jakých využívá prvků. Nápady doprovodíme 
krátkým textem, který shrnuje znaky reklamy.

Reklama (25 min)

Děti si sestaví pracovní skupiny, ve kterých se za-
měří na vytvoření reklamního plakátu, který obsahuje 
obrázek, slogan a je poutavý. Svoje výtvory prezentují 
před ostatními.

6. část (časová dotace libovolná, podle možností)
V šesté části nahlédneme s žáky do praxe formou 

exkurze. Lektor domluví exkurzi do nějakého deníku, 
časopisu, oběžníku nebo i rádia, kde se zpracovávají 
(místní) zprávy. Děti se podívají na proces zpracování 
informací profesionály. Vidí redakční zákulisí a mohou 
si s redaktory přímo promluvit.

materiální zabezpečení a technicKé zabezpečení

Vybavení učebny:

 – židle, stoly, tabule (buď flipchart, nebo obyčejná 
školní tabule), židle i stoly rozestavět podle po-
čtu dětí nejlépe do půlkruhu.



36

Mediální výchova a medializace

Pomůcky:

 – volné papíry na psaní (pro každého blok alespoň 
velikosti A5);

 – nedokončené věty (pro každé dítě);

 – anketní lístek (pro každé dítě, lístek obsahuje 
kolonky: média, průměrný čas, po který použí-
vám médium v rámci týdne, a celková důležitost 
v mém životě);

 – novinové články nebo celé noviny (v kusech pro 
skupiny, několik různých deníků: Noviny Ná-
chodska, MF Dnes, Blesk aj., nutné sbírat mini-
málně po dobu jednoho týdne, nejlépe již deset 
dní před programem);

 – obrazy z webu (nutno předem vytisknout a roz-
stříhat na dvě části tak, aby nebyla odhalena 
podstata fotografie, připravit podle počtu skupin 
obrázek pro každou skupinu, obrázky se mohou 
i opakovat);

 – počítač, pokud se rozhodneme dětem pustit re-
klamní spoty, na kterém spoty pustíme, pokud 
vybereme slogany, můžeme je předem připravit 
na plakát nebo před hodinou napsat na tabuli 
a některé z nich nedokončit, aby si děti vyzkou-
šely, jak je samy znají;

 – text o reklamách pro každou skupinku;

 – balicí papír na plakát pro každou skupinu, staré 
časopisy, letáky na vystříhání obrázků, nůžky, 
lepidlo, barevné fixy nebo pastelky.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Program ze svého pohledu hodnotím jako úspěšný. 
Žáci projevovali o téma zájem, vyjadřovali svoje názory 
a během bloků vznikaly krátké diskuse. Několikrát jsem 
také zaznamenala viditelný AHA moment, kdy některý 
z žáků prohlásil: no jo vlastně, takhle to opravdu vypa-
dá/funguje… apod., když se jim probírané informace 
spojily s něčím, co znají ze svého života (např. u zkreslo-
vání informací, kdy si spojili kauzu ze svého města, jak 
probíhala tam a jak se o tom mluvilo v televizi).

V jednotlivých částech jsem musela žáky různě pod-
porovat, aby zadané úkoly zvládli. Problém jim trochu 
dělala myšlenková mapa. Pokud s ní žáci již neumě-
jí pracovat, je potřeba důkladná příprava a názorná 
ukázka, aby žáci věděli, jak mají postupovat. Někte-
ří žáci mají problém shrnout své myšlenky do jedné 
stručné věty, takže pokud dostali úkol zapisovat my-
šlenky a nápady, např. na plakát, bylo opět potřeba 
podpory lektora.

Řádnou přípravu je nutné provést i před blokem 
s diskusí. Lektor musí mít připravena témata, na jaká 
chce s žáky diskusi vést, a také využít některou z metod 

vedení diskuse, pokud žáci diskutují poprvé. Důležité je 
dodržovat nějaká pravidla, např. omezení času na vyjá-
dření názoru, mluví ten, kdo drží určitý předmět/přihlásí 
se apod.

Ostatní aktivity probíhaly hladce. Nejvíce žáky na-
dchla aktivita pantomima s obrazy, a následně i roz-
dělené obrazy a blok zabývající se reklamou. Některé 
pokusy při předvádění reklamního spotu byly nesmělé, 
jiné propracované. V části s reklamou je nezbytné hlí-
dat čas, aby se dostalo na všechny skupinky a každý 
měl možnost předvést, co vymyslel.

4. Vyjádření supervizora
Vzdělávací program hodnotím pozitivně zejména 

z hlediska jeho promyšlenosti vzhledem k pedagogic-
kým cílům a k nim vhodně zvoleným metodám. Díky 
tomu je možné popis realizace výborně využít v rámci 
vzdělávacích aktivit souvisejících s rozvojem mediální 
gramotnosti dané cílové skupiny. Univerzálnost pro-
gramu ukazuje také variabilita počtu účastníků daná 
možností opakovat realizaci programu v různých skupi-
nách. Autorka uvádí jako nejnižší věk účastníků 13 let. 
Při dobré přípravě je myslím možné jednotlivé metody 
využít i u mladších dětí.

5. Použitá literatura
 – PIKE, Graham; SELBY, David: Cvičení a hry pro 

globální výchovu. 2. vydání Portál. 2009. ISBN: 
978-80-7367-629-2.

 – Seminář: Tři kroky k aktivnímu vyučování v Envi-
ronmentální výchově (Sdružení TEREZA, 2008).

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST A MEDIÁLNÍ 
VÝCHOVA 

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Kompetence K učení

Účastník na závěr programu:

 – podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, po-
znává jeho smysl a cíl.

Cílem je vést děti:

 – ke schopnosti vybírat a využívat vhodné způsoby práce, získané 
poznatky využít v praktické činnosti;

 – ke schopnosti samostatně pozorovat a experimentovat, získané 
výsledky pak posuzovat a využívat v budoucnosti;

 – k hodnocení svého vlastního pokroku i oceňování výkonů dru-
hých;

 – ke schopnosti rozvrhnout si čas na samotnou práci a práci do-
končit.

Kompetence KomuniKativní

Cílem je umožnit dětem:

 – formulovat své myšlenky a názory;

 – vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, účastnit se diskusí.

Vést děti ke schopnosti:

 – využívat získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci 
ve skupině;

 – využívat informačních a komunikačních prostředků a technolo-
gií pro kvalitní a účinnou komunikaci;

 – naslouchat promluvám druhých.

Kompetence sociální a personální

Umožnit dětem:

 – dodržovat stanovená pravidla;

 – podílet se na utváření příjemné atmosféry ve skupině;

 – přijímat a plnit zodpovědně svěřené úkoly.

Kompetence K řešení problému

Vést děti ke schopnosti:

 – rozpoznat a vyřešit problém;

 – promyslet a naplánovat způsob řešení.

Autor
Ing. Jaromír Zajíček

Supervizor vzdělávacího programu 
Ing. Věra Slezáková

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Občanské sdružení Altus

Klíčová slova
mediální gramotnost, mediální výchova, 
média, žurnalistika, reklama, internet, 
zpravodajství, publicistika, články, por-
tál, Chrudimka.cz, objektivizace 
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Kompetence pracovní

Vést děti k tomu, aby uměly:

 – dodržovat vymezená pravidla při práci;

 – využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotli-
vých oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 
přípravy na budoucnost;

 – činit podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání 
a profesním zaměření.

Kompetence K naplnění volného času

Umožnit dětem:

 – rozvíjet své zájmy, záliby a nadání;

 – účelně využívat, organizovat a řídit volný čas.

Východiska PDP

Východiskem byla skupina mladých studentů, kte-
ří společně vydávají internetový webzin Chrudimka.
cz a ve svých postupech budou používat informace 
získané během lektorských přednášek, praktických 
workshopů či při exkurzích do médií.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Prostřednictvím připravených lektorských předná-

šek, praktických workshopů a exkurzí do skutečných 
médií poskytnout návod 
pro výchovu mediálně 
gramotného mladého 
člověka, který je scho-
pen maximálně využívat 
dostupná média pro své vzdělání, osobní rozvoj a pra-
xi.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Cílovou skupinou byli studenti středních škol Pardu-

bického kraje, zejména pak studenti z Obchodní aka-
demie v Chrudimi a Gymnázia Josefa Ressela v Chrudi-
mi. V rámci studentské skupiny pod názvem Mladí no-
vináři vzniká kulturní a informační portál Chrudimka.
cz, ve kterém studenti využívají svých poznatků, které 
nabývají prostřednictvím přednášek, exkurzí a praktic-
kých workshopů.

Realizace PDP probíhala v období od října 2011 
do března 2012, a to zejména prostřednictvím lektor-
ských přednášek na témata související s médii a práce 
s nimi.

V průběhu přednášek byla probrána následující témata:

média a my

média a Každodennost

Toto téma mělo za úkol předvést studentům, jakou 
úlohu média zastávají v každodenním životě jednotliv-
ce. Média se stala přirozenou součástí života a často si 
ani neuvědomujeme, kam všude sahá jejich vliv.

jsou média zrcadlem?
Cílem tohoto tématu bylo dokázat studentům, že 

média nejsou a ani nemohou být zrcadlem světa. Jed-
nou z premis mediálních studií, kterou by si měli stu-
denti osvojit, je teorie konstrukce reality a významů 
médii. Existuje rozdíl mezi realitou a jejím mediálním 
obrazem, média tedy nejsou a ani nemohou být zrca-
dlem světa kolem nás.

Toto téma je velmi důležité pro mladé novináře. Ze zá-
věrečné debaty vyplynulo:

 – že média nejsou zrcadlem, ale jde vždycky o sku-
tečnost zprostředkovanou někým jiným;

 – v žádném případě to ale neznamená, že bychom 
měli vypnout televizi, rádio a počítač, zahodit 
noviny a časopisy a spolehnout se jen na to, 
co vidíme na vlastní oči. To bychom se o mno-
ho ochudili, vždycky ale musíme mít na pamě-
ti, že se když sledujeme televizi, „nedíváme se 
na něco očima někoho jiného“, ale spíše nám 
o tom ten někdo – i když prostřednictvím obráz-
ků – vypráví.

dějiny médií a média v dějinách

dějiny reKlamy

Reklama nás provází na každém kroku, je prakticky 
všudypřítomná. Setkáme se s ní na ulicích, v médiích, 
dostane se i do našich domovů pomocí letáků. Člověk 
se postupem času stává vůči reklamě více či méně re-
zistentní. Většina lidí bere reklamu jako součást svého 
života, jako něco, co tady s námi prostě je. V médiích 
se v současné době probírají především účinky rekla-
my a její dopad na chování jedinců, o dějinách reklamy 
zase tak často řeč není.

Zadání úkolu pro studenty: Zamyslete se nad tím, 
která reklama a na co vás nejvíc ovlivňuje? Je to re-
klama v TV, rádiu, tisku, na internetu, letáčky, billboar-
dy…? Reklama na kosmetiku, jídlo, moderní technolo-
gie, zájezdy…?

Součástí přednášky byla prezentace s ukázkami do-
bových reklam v PPT prezentaci.

Studenty téma reklamy velice bavilo, bylo pro ně 
zpestřením a s úkolem se vypořádali na jedničku. Je 
vidět, že reklama je aktuálním tématem dnešní doby 
více než kdy jindy.

co je bulvár a Kde se toto označení vzalo?
Cílem tématu bylo ukázat, že bulvární tisk má v rám-

ci mediálních produktů své místo již od první poloviny 
19. století, zpřehlednit jeho charakteristické rysy, odů-
vodnit je a ujasnit si jeho odlišnosti od tzv. seriózního 
tisku. Dále byly studentům nabídnuty různé pohledy 
na bulvární tisk a jejich chápání. Rovněž studenti získali 
jasnou představu o tom, co se rozumí pod pojmem bul-
varizace, co ji způsobilo, čemu se říká pop noviny a co 
má bulvár společného s těmi tzv. seriózními novinami.

Studenti sami přiznali, že čtou bulvární tisk, ale vět-
šinou při cestě dopravním prostředkem či, dle sdělení 
některých, například doma na toaletě. Také pochopili, 
že informace v bulváru obsažené je nutno brát s re-
zervou a vždy je si potřeba uvědomit, pro jaký účel je 
bulvár vydáván.

rozhlasové vysílání v čr – včera a dnes

Rozhlasové vysílání má v současné době v mediál-
ním systému v podstatě marginální funkci. U mladé ge-
nerace konzumentů mediálních sdělení můžeme do-
konce hovořit o určitém přehlížení tohoto média. Téma 
sloužilo pro orientaci v rozhlasovém vysílání obecně 
s důrazem na české vysílací prostředí. Studenti získali 
základní informace o fungování rozhlasu, jeho histo-
rickém kontextu a současném stavu české rozhlasové 
scény. S tím souvisela i praktická část a tou byla exkur-
ze do Českého rozhlasu v Pardubicích.

exKurze do česKého rozhlasu pardubice

Studenti navštívili zázemí Českého rozhlasu v Par-
dubicích.

V rozhlase se studentů ujal sám ředitel rádia, pan 
Martin Kolovratník, a zavedl je do nitra rozhlasového 
doupěte, které vysílá do éteru na Pardubicku.

Český rozhlas Pardubice slavil zrovna krásné kulaté 
výročí deseti let své existence, a tak se hodně otázek 
točilo kolem vzniku a rozvoje rádia. Ředitel prozradil 
studentům, jak Český rozhlas ke své budově přišel, ko-
lik takové rádio ročně stojí, kdo tvoří jeho tým a jak to 
všechno vlastně v takovém rádiu funguje.

Studenti si prohlédli vysílací studia, která byla sice 
překvapivě malá, ale zato moderně vybavená. Povída-
li si o tom, jak vlastně vzniká celý program rádia, jak 
se točí zprávy, jak se stříhaly kdysi natočené rozhovory 
a jak se to dělá dnes. Otázky se také točily okolo au-
torských práv a placení poplatků za pouštění písniček 
do éteru.

historie herní žurnalistiKy

Herní žurnalistika, ať už se jedná o papírové časopi-
sy, nebo o internetové magazíny, je součástí progresiv-
ně se rozvíjejícího trhu s počítačovými hrami. Přestože 
je herní gramotnost, podobně jako počítačová gramot-
nost obecně, u starší populace na nízké úrovni, mládež 
je daleko vpředu. Jako jediný argument, proč by učitelé 
neměli hry ignorovat a začít je brát vážně, lze uvést 
fakt, že v posledních letech obrat herního průmyslu 
překonává průmysl filmový. Budoucnost patří hrám.

Téma zaujalo zejména pánskou část mladých novi-
nářů, kteří měli bohaté zkušenosti s herními časopisy 
a obecně s trávením volného času hraním počítačo-
vých her. Bohužel je to trend moderní doby – kéž by-
chom to dokázali změnit!

tisK, rozhlas, televize... – něco o tom, co je 
uvnitř

televizní vysílání v čr

Základní vhled do české televizní krajiny, se zamě-
řením na ČT.

zpravodajsKé hodnoty

Téma se zabývalo tvorbou zpravodajství, zejména 
faktory, které ovlivňují, zda médium zvolí událost, aby se 
stala zprávou, a proč. Ale i způsobem zpracování udá-
lostí a okolnostmi, které ovlivňují nestrannost zprávy.

speciFiKa rozhlasu a televize

Téma se zaměřilo na audiovizuální média, konkrét-
ně na rozhlas a televizi. Věnovalo se postavení těchto 
médií v rámci mediálního systému a zároveň se snaži-
lo poukázat na specifika jednotlivých médií – rozhlasu 
a televize. Práce by měla být pro učitele podkladem 
pro výuku mediální výchovy, nabízí možnosti, jak při vý-
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kladu postupovat a jak prakticky vysvětlit studentům 
základní rozdíly mezi rozhlasem a televizí. Studenti si 
budou moci na základě nabízených aktivit prakticky 
vyzkoušet, jak specifika jednotlivých médií ovlivňují pří-
stup ke komunikaci.

jaKý je náš denní tisK

Téma se zabývalo našimi hlavními tištěnými deníky. 
Mělo pomoci k základní orientaci studentů v oblasti 
denního tisku a zvýšení jejich schopnosti posuzovat re-
levanci informací, které se k nim touto cestou mohou 
dostávat.

Studenti měli za úkol přinést tisk, který doma kupu-
jí buď oni sami, nebo spíše jejich rodiče. Navzájem si 
pak měli porovnat články určité zprávy a vypozorovat 
tak, jak se které médium ke zprávě staví.

řeč televize

Smyslem bylo vysvětlit studentům, z čeho se televiz-
ní obsahy skládají – „rozebrat řeč televize“ na jednot-
livé prvky, které zahrnuje, a ukázat, jak je možné po-
mocí byť i malého zásahu do této řeči pozměnit nebo 
úplně obrátit smysl sdělení. A to především takového 
sdělení, které nevnímáme explicitně, ale implicitně.

Studenti měli za úkol zkusit nalézt v konkrétním te-
levizním vysílání (Události na ČT1) pasáž, kde právě 
k výše uvedeným skutečnostem dochází.

lžou novináři?
Cílem tématu bylo ukázat relativitu mediální výpo-

vědi ve vztahu k realitě. Jak zrcadlí média realitu? Cí-
lem bylo uchovat zdravý odstup od mediálních obsa-
hů a vysvětlit, že postoj, „je to pravda, protože to psali 
v novinách“, neplatí. Každé noviny uchopí realitu jinak 
a žádné z nich ji neuchopí tak, jak se opravdu stala. 
Vždy se snaží přizpůsobit obsah čtenářům, pro něž je 
zpráva určena (věk, socioprofesní skupiny, inteligence 
či vzdělání, region, pohlaví, politická orientace, tržní 
orientace). I zpravodajství je ovlivněno stejnými deter-
minanty u novináře (věk, zkušenost, vzdělání, politická 
orientace,…).

Tady mají studenti, alespoň si to myslíme, poměrně 
jasno, a to vlastně i díky své žurnalistické práci, ve kte-
ré i oni sami přizpůsobují text svých článků mladým 
lidem z našeho regionu.

gateKeeping

Téma mělo studentům přiblížit proces tzv. gatekee-
pingu. Vžili se do role „klíčníků“, kteří rozhodují o me-
diálních obsazích. Na základě získaných zkušeností 
studenti dospěli k uvědomění si faktu, že média reflek-
tují jen malou část událostí, které jsou součástí reality 
okolního světa.

exKurze do česKé televize

Spolu se studenty jsme se vydali do Prahy do České 
televize na Kavčích horách. Není totiž nad názornou 

ukázku, která zpestří teoretickou výuku. Časné ranní 
vstávání se některým moc nelíbilo, ale ve vlaku jsme 
se všichni probudili a celou cestu bylo veselo. V Čes-
ké televizi se nás ujaly dvě paní průvodkyně. Ukáza-
ly nám, z kolika budov se ČT skládá, zhlédli jsme film 
o vzniku ČT a o její historii. Dozvěděli se spoustu in-
formací, například že úkolem ČT je připravit program, 
ve kterém si každý najde své oblíbené pořady, že klí-
čovým aspektem vysílání televize veřejné služby musí 
být i do budoucna podpora původní domácí produkce, 
která bude navazovat na nejlepší národní tradice te-
levizní a filmové tvorby, a mnoho dalších zajímavostí. 
Prohlédli jsme si prostory, ve kterých se natáčejí různé 
programy. V některých jsme viděli i právě probíhající 
natáčení. Dále jsme zhlédli stříhárnu, kde se natočený 
materiál sestříhá. Poté jsme navštívili i místnost zvuka-
ře, který doupravuje zvukovou stánku pořadů. Na zá-
věr jsme měli možnost si vyzkoušet natáčení a mode-
rování. Exkurze pak pokračovala procházkou po Praze. 
Studentům návštěva ČT dala mnoho nových poznatků 
ohledně vybavení a technologie. Celkově by se dala ex-
kurze zhodnotit velice kladně a zcela určitě byla pro 
mladé novináře přínosem.

vlastnictví médií

rozhlas – Komerční nebo veřejnoprávní?
Cílem bylo ukázat studentům, v čem se liší komerč-

ní rozhlasové zpravodajství od veřejnoprávního rozhla-
sového zpravodajství a co vystihuje tzv. infotainment. 
Studenti si uvědomili, že komerční nerovná se vždy 
špatný.

média veřejnoprávní a souKromá

V České republice existují dva typy médií – soukro-
má a veřejnoprávní. Pro označení tohoto v současnosti 
platného stavu, kdy vedle sebe působí veřejný a sou-
kromý sektor vysílání, se používá v Evropě pojem duál-
ní systém vysílání. To ovšem platí jen pro vysílání tele-
vizní a rozhlasové, a to především z důvodu omezené-
ho množství vysílacích frekvencí. Tisková či internetová 
média se na veřejnoprávní a soukromá nerozlišují. Stu-
denti si uvědomili význam rozdělení médií na veřejno-
právní a soukromá, vědí, jaké rozhlasové a televizní 
stanice patří do které z obou skupin, a pochopili způ-
sob financování obou uvedených typů vysílacích médií.

média a zábava

je svět Kolem nás zábavný?
Návrh tohoto tématu si kladl za cíl pomoci rozvíjet 

schopnost studentů kriticky přistupovat k mediální 
produkci, selektivně využívat mediální nabídku a udr-
žovat si od ní zdravý odstup. Přimělo je k zamyšlení, 
že zpravodajství je zboží jako jakékoliv jiné. A že cílem 
mediální organizace je, aby se zákazníkům toto „zboží“ 
natolik líbilo a bavilo je, že jej budou vyhledávat i nadá-
le. Téma mělo mimo jiné upozornit studenty na fakt, že 
svět, který prezentují média, není světem skutečným.

jaK se vyrábí televizní zábava

Cílem tématu bylo přiblížit jednotlivé profese podíle-
jící se na tvorbě zábavních pořadů v televizi (popřípadě 
i v jiných médiích, divadle, rádiu…). Mladý novinář po-
chopil, jakou mají jednotlivé profese v procesu úlohu. 
Díky uvědomění si výrobního procesu a všech jejich 
složek může student daleko lépe hodnotit mediální 
sdělení a snáze pochopit médium jako celek.

liFestylové časopisy

Téma časopisů životního stylu je sice spíše okrajo-
vým tématem, ale vzhledem k tomu, že obliba a čte-
nost těchto magazínů neustále roste, a to nejen u nás, 
ale celosvětově, je důležité, aby se s ním studenti ale-
spoň zčásti seznámili. Je totiž velmi pravděpodobné, 
že se už dnes setkávají nebo později budou setkávat 
s těmito tiskovinami mnohem častěji a na větší bázi 
dobrovolnosti než s ostatními formáty.

Při diskusi jsme zjistili, že více čtou tyto časopisy 
dívky oproti chlapcům – ti naopak dávají přednost spí-
še herním časopisům. Limitující pro mladé lidi je však 
cena takovýchto časopisů.

reKlama

reKlama v médiích

Téma seznámilo studenty s pojmem reklama, určilo 
několik typů reklamy, zmínilo se o způsobu nasazování 
reklamy do médií.

život ve světě značeK

Téma pomohlo studentům uvědomit si, jakou roli 
v našich životech hrají značky a značkové výrobky. Po-
mohlo zamyslet se, jaké hodnoty pro nás značky mají 
a jestli je to správné.

reKlama a my

Toto modelové téma se zabývalo tématem reklamy. 
Cílem bylo umožnit studentům, aby nahlédli pod po-
kličku principů mediálního trhu a uvědomili si součin-
nost médií a komerčního sektoru.

reKlama a umění

Reklama a komerční sdělení nejrůznější podoby 
nás obklopují téměř všude. Řada analýz reklamy se 
již věnuje rozboru jejího obsahu, vhodnosti vzhledem 
k dopadu na cílovou skupinu, zvláštní pozornost je pak 
věnována klamavé reklamě. Byl tak nabídnut pohled 
na reklamu z jiného úhlu: představena byla jako druh 
umění. Cílem tématu bylo vyvolání diskuse a vytvoření 
vlastního postoje k danému tématu.

média a legislativa

naše práva ve vztahu K médiím

Každý má právo na ochranu před neoprávněným 
zasahováním do svého soukromí a před zveřejňová-
ním údajů o své osobě. Podle občanského zákoníku 
je pro publikování písemností osobní povahy a obrazo-

vých a zvukových záznamů nutné svolení dotčené oso-
by. Téma seznámilo studenty s jejich základními právy 
ve vztahu k médiím.

svoboda slova

Právo na svobodu slova i nepřípustnost cenzury 
jsou v České republice ústavně zaručené principy. Ka-
ždý z nás se může svobodně vyjadřovat a říkat své ná-
zory. Tyto svobody ale nejsou neomezené.

Cílem tohoto tématu bylo nejen nastínit studentům, 
jaká práva mají, ale také dospět k pochopení, kam až 
mohou ve své svobodě projevu zajít. Důležitá je také 
problematika cenzury, studenti měli rozpoznat různé 
její druhy, pochopit, jak a proč k ní dochází, a také po-
rozumět tomu, proč je v demokratických zemích cenzu-
ra nepřípustná.

etiKa a média

etiKa v novinářsKé praxi

Následující téma bylo velmi stručným přehledem, 
který vedl ke shrnutí důležitých momentů v etice re-
dakční a novinářské práce.

Etické otázky a s nimi spojené problémy jsou, ač 
se to nezdá, každodenním oříškem v každé redakci. 
Diskuse byla například nad tím, zda publikovat foto-
grafii, na které politik nevypadá důstojně (redakce 
možná jinou fotografii nemá nebo to udělá schválně, 
možná na něčí objednávku…), ale problematické může 
být i obyčejné zjišťování informací po telefonu. To když 
se redaktor nepředstaví jako člen redakce, ale vydává 
se za někoho jiného. Je to sice romantická představa 
o novinářské práci, ale ve skutečnosti je takové jedná-
ní povoleno ve velmi omezené míře a za velmi přísných 
předpokladů.

internet a my

internetová periodiKa

Cílem tématu nebylo podat vyčerpávající souhrn 
všech poznatků týkajících se problematiky internetové-
ho zpravodajství. Studenti si spíše měli najít správnou 
cestu, jak se dostat k ověřené zpravodajské informaci. 
Praktická cvičení jim také pomohla v pochopení toho, 
jak se zpráva na internetu vytváří.

jaK se co dělá

jaK se dělá internetový Kulturní a inFormační portál

Cílem tohoto tématu bylo popovídat si se studenty 
o základních principech a postupech tvorby interneto-
vého portálu.

jaK se dělá reportáž

Reportáž je jedním z nejatraktivnějších žurnalistic-
kých žánrů. Setkáváme se s ní dennodenně v rozhlase, 
televizi, novinách i na internetu. Přináší nám pohled 
do míst, kam se sami nemůžeme dostat. A právě proto, 
že se s reportáží tak často setkáváme, bylo pro studen-
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ty zajímavé se s tímto žánrem blíže seznámit. Sezná-
mit se s historií reportáže, hlavními autory žánru, ale 
i způsobem, jak reportáž vytvořit.

Téma bylo spíše opakováním toho, co studenti 
prakticky každý den používají při vytváření skutečných 
reportáží pro svůj portál chrudimka.cz. Téma spíše ně-
které věci pojmenovalo a upřesnilo, ale základ už měli 
studenti daný praxí.

jaK se dostat do médií

Toto téma seznámilo studenty s problematikou prů-
niku do masových médií. Tématem bylo navržení způ-
sobu, jak medializovat nepříliš zajímavou informaci 
(kde nepříliš zajímavá znamená pod přirozeným pra-
hem výběru informací k medializaci).

jaK se dělá rozhovor

Návrh tématu měl za cíl seznámit studenty s tím, 
jak ze strany novináře či novinářky vypadá příprava, 
průběh a zpracování rozhovoru jako jednoho z klíčo-
vých žurnalistických žánrů.

Mladí redaktoři se tohoto úkolu zhostili s plnou vervou.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Tento PDP je svým zaměřením a hlavně svou náplní 
poměrně obsáhlý, a proto jej lze uskutečnit pouze s ko-
lektivem, který uplatní informace v něm získané ve své 
praktické činnosti, tzn. například při práci ve student-
ské redakci.

U teoretických témat bylo mnohdy těžké udržet 
pozornost studentů, takže je velmi důležité prokládat 
teorii praktickými ukázkami a zapojit studenty do té-
matu například pomocí diskuse, otázkami položenými 
do pléna apod. Ne vždy se nám ale tuto pozornost da-
řilo udržet.

Na druhé straně u praktických témat bylo vidět, jak 
studenti ožili a práce je bavila. Zde doporučujeme pro-
vádět srovnání jednotlivých praktických prací, protože 
někdy jsou úrovně výsledků velmi odlišné a studenti se 
diskusemi nad praktickými pracemi mnohému naučí.

Zvlášť kladně byly hodnoceny samozřejmě exkurze, 
a to jak do Českého rozhlasu Pardubice, tak i do České 
televize v Praze. Někteří si na pardubické exkurzi do-
hodli dokonce brigádu v Rozhlase.

Studenti získali během realizace programu dvě vel-
ká ocenění za svoji žurnalistickou práci na našem por-
tále Chrudimka.cz

 – 3. místo v celostátním kole soutěže Školní časo-
pis roku 2011

 – 1. místo v krajském kole soutěže Školní časopis 
roku 2012 – postupují tak, stejně jako loni, 
do celostátního kola

Cíl v dané časové dotaci byl splněn a připravený 
časový harmonogram dodržen. Občas jsme se se stu-
denty setkávali i mimo plán na redakčních schůzkách 
našeho portálu.

Samo za sebe hovoří i zjištění, že někteří studenti 
uvažují o práci žurnalisty či profesionálního fotografa.

4. Vyjádření supervizora
Tento příklad dobré praxe je velmi inspirativní v tom, 

jak široký je záběr témat spojených s médii a způsob 
práce, kde jde ruku v ruce teorie a praxe. Účastníci se 
dozvídají informace ze současnosti i historie, zároveň 
jim však zvolené formy práce umožňují získat kromě 
vědomostí také dovednosti potřebné pro jejich praktic-
ké využití. V neposlední řadě realizované aktivity umož-
ňují účastníkům osvojit si v rámci daných kompetencí 
také potřebné postoje, které reflektují rizika spojená 
s životem v informační společnosti.

Každý, kdo by hodlal podobný vzdělávací program 
realizovat také, by si měl zároveň uvědomit to, že 
úspěch realizace spočívá v přesahu aktivit účastníků 
do dalších činností autorské organizace Altus. Vzdělá-
vací program je určitou průpravou pro činnosti, které 
účastníci využívají v rámci dalších aktivit!

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA A MEDIALIZACE 
S DAMIÁNEM

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Kompetence K učení

Na závěr programu děti umí:

 – vyhledávat a třídit získané informace;

 – pochopit je a systematicky je využít v procesu učení, tvůrčích 
činnostech a v praxi;

 – rozvíjet logické myšlení;

 – osvojit si práci s PC;

 – získat počítačovou gramotnost.

Naplňování těchto konkrétních cílů v programu:

V pravidelné činnosti zaměřené na mediální výchovu a medializa-
ci a koneckonců i na táboře měly děti možnost si osvojit práci s PC. 
V rámci této získané počítačové gramotnosti pak měly větší možnost 
získávat, vyhledávat a třídit informace, které byly potřebné pro jejich 
další medializační rozvoj.

Kompetence KomuniKativní

Cílem je vést děti a rozvíjet u nich schopnost:

 – k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií;

 – naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně 
na ně reagovat;

 – účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat vlastní názor a vhod-
ně argumentovat.

Naplňování těchto konkrétních cílů v programu:

V rámci této aktivity se děti naučily komunikovat pomocí nových 
technologií, při exkurzích a kurzech poznaly nové informace, nové 
lidi a nová prostředí. To se pak stalo hlavním prostředkem k jejich 
mediálnímu rozvoji. V rámci práce v publicistickém kroužku děti po-
znávaly nová prostředí a prostředí práce v DDM Lanškroun. Začaly 
komunikovat s pracovníky i tohoto zařízení.

Kompetence sociální a personální

Cílem je učit děti a vést je:

 – ke spolupráci ve skupině, podílení se společně s pedagogy 
na vytváření pravidel práce v týmu;

 – k respektu k různým hlediskům;

 – k utváření příjemné atmosféry v kroužku, k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti a úcty při jed-
nání s druhými lidmi, k poskytnutí pomoci v případě potřeby 
poskytnout pomoc nebo k požádání o ni.

Autorka
Bc. Lenka Kovářová

Supervizor vzdělávacího programu 
Ing. Věra Slezáková

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanš-
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tábor, jarní prázdniny
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v programu Picasa. V rámci kroužku si vytvořili svoji 
e-mailovou schránku a vytvořili powerpointovou pre-
zentaci na zvolené téma.

Naučili se také vyhledávat informace s interneto-
vou aplikací YouTube.com. Konec schůzek byl věnován 
ovládání vybraných počítačových her.

Někteří členové kroužku se v rámci programu zúčast-
nili tábora o jarních prázdninách, který se uskutečnil v Tu-
ristické ubytovně ve Strážné ve dnech 10.–16. 3. 2012.

b) WebovKy

Naplňování těchto konkrétních cílů v programu:

Veškerá práce v kroužcích a na táboře byla usku-
tečňována v kolektivním duchu a činnosti, které děti 
v rámci výuky mediální výchovy dělaly, byly téměř vý-
lučně provozovány v týmu.

Kompetence K řešení problému

Cílem je vést děti k:

 – uvědomění si nejrůznějších problémových situací 
v kroužku na základě kladného vztahu lektora 
a žáka;

 – rozpoznání a pochopení problému;

 – rozvíjení schopnosti obhájit se;

 – zodpovědnosti za jejich rozhodnutí.

Naplňování těchto konkrétních cílů v programu:

Na pravidelných schůzkách v kroužcích i na jarním 
táboře se vyskytlo mezi dětmi několik problémů, kte-
ré bylo možno vyřešit například na základě kladného 
vztahu lektora a žáka, dále na základě kamarádství, 
která během programu vznikla.

Kompetence K trávení volného času

Učit děti:

 – vybírat vhodné způsoby trávení volného času;

 – smysluplně plánovat, organizovat a řídit svůj volný 
čas;

 – využívat příležitosti k rozvoji vlastních zájmů a zá-
lib, odbornosti a talentu.

Naplňování těchto konkrétních cílů v programu:

V březnovém týdnu na táboře bylo nutné, aby děti 
svůj volný čas nutně naplánovaly a organizovaly, pro-
tože pokud to neudělaly, pak se stalo, že nebyly při-
pravené na večerní zpravodajskou činnost. Na začátku 
tábora bylo znát, že děti plánovat svůj volný čas moc 
neumějí, a tak některé skupinky nebyly vůbec připrave-
né. Poslední večery na táboře už byl vidět pokrok. Děti 
si základy pro plánování volného času již našly a bylo 
to znát na způsobu jejich mediální prezentace.

Východiska PDP

Program vychází z potřeby DDM Lanškroun začle-
nit děti a mládež do mediálních prací a mediální pre-
zentace. Vzorem pro realizaci programu byly některé 
žákovské časopisy v našem městě, které vycházejí 
ve školách.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Tento vzdělávací program nám umožnil začlenit 

žáky, kteří navštěvují naše kroužky, do mediální pre-
zentace našeho zařízení. Tyto děti se naučily navštěvo-
vat akce konané v Lanškrouně a různé činnosti DDM, 
poté z nich pořizovaly vlastní články do novin, na inter-
net a dokázaly z nich zpracovat hodnověrné a kvalitní 
příspěvky. V průběhu programu vznikla i vlastní webo-
vá prezentace dětí, které navštívily tábor o jarních 
prázdninách.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
založení KroužKů s tematiKou medializace 
a mediální výchova

Cílem vzdělávacího programu „Medializace a medi-
ální výchova v Domě dětí a mládeže DAMIÁN“, Lanš-
kroun bylo vybavit naše žáky mediální gramotností 
a porozuměním médiím.

Na základě těchto cílů byly vytvořeny dva typy zá-
jmových kroužků, jednak kroužek zaměřený na vyhle-
dávání informací v elektronické podobě (kroužek z@
vináč pro žáky I. stupně a webovky pro žáky II. stupně 
ZŠ), jednak druhý kroužek zaměřený především na vy-
hledávání informací z přímého styku žáka s prostře-
dím, ve kterém získá informace svým vlastním přičině-
ním (publicistický kroužek).

Cílem těchto aktivit bylo naučit děti navštěvovat 
akce konané v Lanškrouně a různé činnosti DDM, poté 
z nich pořizovat vlastní články do novin, na internet 
a dokázat z nich zpracovat hodnověrné a kvalitní pří-
spěvky.

popis celoroční činnosti v těchto Kroužcích

a) zavináč

Kroužek navštěvovaly děti ve věku 8–12 let. Schůz-
ky probíhaly pravidelně v DDM DAMIÁN pod vedením 
Ing. Barbary Beranové.

V rámci celoroční činnosti byli žáci seznámeni se 
základy práce s počítačem. Naučili se fotografovat di-
gitálním fotoaparátem a následně upravovat fotografie 

V rámci programu navštívil publicistický kroužek 
redakci Listů Lanškrounska, kde proběhla beseda se 
zástupcem šéfredaktora. Děti se dozvěděly mnoho po-
drobností o přípravě a tvorbě časopisu, na vlastní oči 
viděly v činnosti offsetovou tiskárnu. Všechny byly pře-
kvapené rychlostí tisku a poměrně malou spotřebou 
barvy. Dočkali se jedinečné podívané právě probíhají-
cího tisku nového čísla Listů Lanškrounska.

Další společnou aktivitou byla exkurze do kabelové 
televize OIK v České Třebové. Děti se zúčastnily besedy 
s vedoucím OIK, měly možnost prohlédnout si prostory 
studia, seznámit se s tvorbou zpráv z regionu. Získaly 
informace o práci s kamerou, mohly zhlédnout vlastní 
natáčení, zkusit si vlastní moderování.

jarní prázdniny v projeKtu „Klíče pro život“
a) hlavní cíl tábora

Děti v této pravidelné a prázdninové činnosti měly 
získávat představy o fungování médií a jejich strategi-
ích, měly být rozvíjeny komunikační schopnosti a žá-
kovy schopnosti při týmové práci. Na táboře měla být 
vhodně využita média jako zdroje informací, kvalitní 
zábavy i naplnění volného času. Děti měly zvládnout 
vyhledávání informací i v elektronické podobě (inter-
net). Měly si uvědomit možnosti svobodného vyjádření 
a odpovědnosti za způsob prezentace svých názorů 
a měly umět posoudit hodnověrnost informací získa-
ných z internetu. Zároveň bylo nutností seznámit děti 
se základy práce s fotografií.

b) realizace tábora

Zájem dětí jet na tábor se jevil jako bezproblémo-
vý, je ovšem nutno uznat, že o jarních prázdninách se 
zase tolik táborů neuskutečňuje, a tak byla nabídka tá-
bora velmi rychle dětmi akceptována.

Tento medializační tábor se rozjel na plné obrátky 
v sobotu. Ihned po příjezdu na ubytovnu jsme zahájili 
činnost výstupem na nejbližší kopec – rozhlednu Lá-
zek. Děti již tento den začaly pořizovat první fotografie. 
Fotografování se totiž osvědčilo v průběhu tábora jako 
důležitý prostředek k naplnění jeho cílů.

Na neděli jsme naplánovali kurz fotografie a správ-
ného fotografování. Lektoři dětem poutavě vyprávěli 
o historii fotografie od jejího vzniku až po současnost. 

Kroužek byl navštěvován dětmi ve věku 10–16 let 
ze základních škol a víceletého gymnázia. Schůzky 
probíhaly pravidelně každé pondělí od 15.30 do 16.30 
hodin v DDM DAMIÁN. Během celoroční činnosti se 
členové kroužku postupně seznámili se základními 
informacemi o PC, sktrukturou HTML souborů – texty. 
Naučili se pracovat s obrázky (typy obrázků na webo-
vých stránkách, jejich získávání a tvorba). Seznámili 
se se zásadami psaní HTML stránek, rozvržením www 
stránek (styly, odkazy).

V jarních měsících se pokusili o tvorbu vlastních 
stránek a umístění stránek na internet.

V rámci činnosti kroužku byla vyhlášena soutěž 
„O nejlepší www stránku pro členy kroužku a další zá-
jemce z lanškrounských škol“. První pozice obsadili 
členové kroužku.

Někteří žáci z kroužku „Webovky“ se v rámci progra-
mu zúčastnili tábora o jarních prázdninách.

c) publicisticKý KroužeK

Kroužek se scházel pravidelně každou středu. Na-
vštěvovali jej chlapci a dívky ve věku 10–16 let. Čle-
nové kroužku navštěvovali volnočasové aktivity DDM, 
zpracovávali příspěvky a zapracovávali je do školního 
časopisu „Béda“. Hlavní náplní činnosti publicistic-
kého kroužku bylo shromažďování a výběr příspěvků 
na každý měsíc, které pak byly zpracovány na počítači. 
Takto připravené stránky byly na konci každého měsí-
ce předány do tisku. Poté je členové kroužku zkomple-
tovali a distribuovali do tříd. Přispěvatelé do časopisu 
byli losováni a odměňováni.
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Dále je přednášející se-
známili se základními 
pravidly, která se vyu-
žívají při focení. Bylo to 
například pravidlo tře-
tin a základy expozice. 
Na to navázali praktic-
kou ukázkou, kde řekli 
něco o těchto pravidlech 
na fotkách, které si děti 
připravily ze své vlast-
ní tvorby. Přednášející 
mládež seznámili s foce-
ním v interiéru, ukázali 
fotografickou techniku, 
která se používá dnes, včetně profesionálního studio-
vého vybavení. Pokračovali praktickou ukázkou focení 
ve studiu, které lektoři provizorně postavili, a seznámili 
děti se základy postprodukce pomocí počítačového vy-
bavení. Nakonec přešli k praktickým ukázkám focení 
ve studiu. Kurz trval prakticky celý den a byl velmi zají-
mavě prezentován.

V dalších dnech na tomto táboře již probíhala výuka 
práce na počítačích spojená převážně s výukou tvor-
by webové prezentace. Lektor byl svým věkem dětem 
velmi blízký a v jeho výuce panovala uvolněná a kama-
rádská atmosféra, což bylo velkým plusem pro výuku, 
a snad i právě proto na konci týdne vzniklo několik zda-
řilých internetových prezentací právě z tohoto jarního 
pobytu.

Další náplní výuky 
na PC bylo například 
vyhledávání informací 
a fotografií (převážně 
na internetu) o vesni-
ci, ve které se nachází 
ubytovna. Stahování růz-
ných textů a obrázků.

Důležitým bodem 
programu tohoto tábora 
byla návštěva kabelové 
televize OIK v České Tře-
bové. Tato exkurze byla 
velmi zajímavá nejen pro 
děti, které mají zájem 

o techniku v televizi, ale i pro ty, které by rády vyko-
návaly redaktorskou práci. Děti byly rozděleny do dvou 
skupin, první skupina si prohlédla technické zabezpe-
čení televize (kameru, studio, střižnu) a druhá skupina 
vyslechla poutavou přednášku od redaktorky televize. 
Nakonec jsme byli odměněni souborem s reportáží 
o naší návštěvě. Majitel televize naši návštěvu natočil 
a sestříhal z ní krátkou reportáž, a tak jsme měli mož-
nost vidět přímou akci.

Medializační náplň tohoto tábora byla ještě umoc-
něna dalším důležitým bodem tábora, a to každoden-
ním večerním programem, kde mohly děti aplikovat 

do praxe celodenní úsilí jak z počítačové výuky, tak 
i z různých výletů. Každý den například vyhledávaly 
zprávy a informace na šest různých témat (např. po-
časí, móda, sport, zajímavost v okolí,…) a při večerním 
programu měly děti možnost vše prezentovat. Každá 
dvojice si následně zvolené téma vylosovala a večer 
potom se zpracovanou reportáží nebo informací vystu-
povala jako moderátoři večerních zpráv nebo pouze 
jako kamarádi, kteří chtějí něco sdělit. Mimo těchto 
zpravodajství vyráběly děti o jarních prázdninách také 
maskoty každé redaktorské dvojice a zapisovaly dění 
na medializačním táboře do táborové knížky. Po celých 
sedm dní děti pořizovaly fotky z okolí turistické základ-
ny i fotky celého prázdninového týdne, které poslední 
večer před odjezdem prezentovaly na dataprojektoru.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

V programu došlo k drobným úpravám. Nepodařilo 
se zrealizovat exkurzi do redakce časopisu Lanškroun-
sko.cz z důvodu zrušení tisku těchto soukromých regi-
onálních novin.

Klady:
Kladně byl hodnocen především tábor o jarních 

prázdninách, kde účastníci získali nové znalosti a vě-
domosti přípravou na každý večer, také tím ztratili 
ostych a stali se z nich zdatní moderátoři, kteří byli 
schopni prezentovat svou mediální práci. Došlo k na-
vázání nových přátelských vztahů. Při své reportážní 
práci děti měly možnost navštívit různá prostředí (re-
dakci LL a kabelovou televizi OIK), která dosud nepo-
znaly.

Co se týče pravidelné činnosti zájmových kroužků 
Zavináč, Webovky a Publicistického kroužku, z ano-
nymních výstupních dotazníků vyplývá, že převážná 
část respondentů byla s činností daného kroužku velmi 
spokojena, kroužek i vedoucího hodnotí jako vynikají-
cí a v činnosti kroužku mají zájem pokračovat i příští 
školní rok.

Z realizace programu vzniklo mnoho nových foto-
grafií, reportáží a webových prezentací, které zpraco-

vávaly samy děti. Začlenily se tak do mediální činnosti 
celého DDM Lanškroun a svými pracemi pomohly zvi-
ditelnit celé naše volnočasové zařízení. Dalším nespor-
ným kladným výsledkem je i to, že jsme naučily děti 
z Publicistického kroužku chodit na akce DDM Lanš-
kroun. Z těchto jejich návštěv pak vzešly velmi hodnot-
né práce otisknuté v místním tisku i na webu.

zápory:
V zájmovém kroužku Webovky se nepodařilo naučit 

děti pracovat v HTML jazyce, jak si původně lektor plá-
noval. Připustil, že příčinou by mohla být malá časová 
dotace (hodina týdně) a nepřipravenost členů kroužku 
na další schůzku. Děti si měly doma procvičovat získa-
né znalosti a dovednosti z minulých schůzek a nečinily 
tak. Je ovšem fakt, že na táboře webová prezentace 
byla vyhotovená, byť nebyla v HTML jazyce. Vzhledem 
k věku dětí byla asi výuka v HTML jazyce velmi nároč-
ná.

4. Vyjádření supervizora
Ukázka činností DDM Damián v sobě vhodným 

způsobem spojuje volnočasové činnosti s rozvojem 
klíčových kompetencí. Nenásilným způsobem pěstuje 
v účastnících jednotlivých aktivit řadu užitečných do-
vedností a znalostí. Velmi oceňuji způsob, jakým pod-
poruje v dětech schopnost spolupracovat a zároveň 
jim umožňuje takový rozvoj, který nejlépe odpovídá in-
dividuálnímu nadání a zájmům.



DĚTSKÁ TELEVIZE

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Cílem je rozvíjet u dětí a mládeže mediální gramotnost. Naučit je 
rozlišovat veřejnoprávní a komerční média a naučit je s médii pracovat.

Ukázat dětem, jak funguje zpravodajství, jak tvořit reportáž, an-
ketu, komunikovat s lidmi, a vysvětlit, jak média fungují. Důraz byl 
kladen na kulturu řeči, srozumitelnost a kultivaci mluveného proje-
vu. Dále jsme se zaměřili na výhody a hrozby sociálních sítí.

Kompetence K učení

Děti na závěr programu:

 – umí vyhledávat a třídit informace a efektivně je propojovat;

 – umí kriticky posuzovat a vyvozovat závěry z poskytnutých informa-
cí.

Kompetence K řešení problémů

Děti na závěr programu:

 – umí vnímat problémové situace, rozpoznat problém a hledat 
řešení;

 – umí řešit problémy samostatně a volit vhodné způsoby řešení;

 – uvědomují si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Kompetence KomuniKativní

Děti na závěr programu:

 – umí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory;

 – umí se vyjadřovat souvisle a kultivovaně;

 – umí naslouchat druhým a zapojit se do diskuse;

 – rozumí používání gest a reagují na ně.

Kompetence sociální a personální

Děti na závěr programu:

 – umí pracovat a spolupracovat ve skupině;

 – znají role v týmu.

Kompetence pracovní

Děti na závěr programu:

 – umí používat bezpečně nástroje a vybavení;

 – dodržují vymezená pravidla;

 – dbají na ochranu zdraví i zdraví druhých a ochranu životního 
prostředí.

Autorka
Klára Jurčíková

Supervizor vzdělávacího programu 
PhDr. Ing. Pavel Mička

Organizace, ve které proběhla pilotáž
MDDM Brandýs nad Labem – Stará Bo-
leslav

Klíčová slova
mediální, reportáž, fotoreportáž, roz-
hovor, sociální sítě, kyberšikana, etika, 
moderování, mediální gramotnost, dra-
maturg, reklama 

IN
DOOR

Děti

30 h

8 -15
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Východiska PDP

PDP předpokládá předchozí znalosti a dovednosti 
lektora Dětské televize. Nejlépe absolvování kurzu Me-
diální výchova a medializace s dotací čtyřicet hodin.

Dále je potřeba základní technické vybavení pro re-
portéry a kamera.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program Dětská televize je zaměřen 

na práci dětských reportérů. V rámci této akce se sna-
žíme dětem vysvětlit funkci médií, výhody a hrozby. 
Zaměříme se i na fungování sociálních sítí. Zároveň je 
učíme kultivovanému projevu, kreativitě při přípravě 
a zpracování reportáží, rozvíjíme slovní zásobu, učíme 
je třídit informace a práci s novými technologiemi.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Program dětem ukázal, jak funguje zpravodajství, 

komunikace s lidmi, tvorba reportáže nebo ankety 
a jakým způsobem vůbec média pracují. Aktivitami 
účastníků programu byly příspěvky videoreportáží, ale 
i reportáží do místních novin včetně fotodokumentace, 
kterou přikládaly děti z fotografického kurzu.

Smyslem programu je zapojit více dětí z našeho 
dvojměstí. Díky spolupráci s kabelovou televizí TV 
BOBR i městem Brandýs n. L. – Stará Boleslav, kte-
ré vydává měsíčník do všech domácností, se informa-
ce od dětských redaktorů dostaly ke všem občanům 
našeho města i do regionu. Díky spolupráci s TV Bobr 
navštívíme střižnu, kde si budou moci vyzkoušet, jak 
práce probíhá. Kameraman děti seznámil s jednodu-
chým programem, ve kterém se dá reportáž sestříhat 
a připravit k vysílání.

cíle

Cílem je rozvíjet u dětí a mládeže mediální gramot-
nost. Naučit je rozlišovat veřejnoprávní a komerční 
média, naučit je s médii pracovat. Ukázat dětem, jak 
funguje zpravodajství, jak tvořit reportáž, anketu, ko-
munikovat s lidmi a vysvětlit, jak média fungují. Důraz 
bude kladen na kulturu řeči, srozumitelnost a kultivaci 
mluveného projevu. Dále je třeba zaměřit se na výhody 
a hrozby sociálních sítí.

metody

Prostřednictvím rolových her, interaktivního učení 
a vysvětlování budeme probírat a uskutečňovat tato 
témata: reportáž, fotografie, reklama, etika, bulvár, 
moderování.

Formy

 – Nepravidelné schůzky redaktorů a příprava na re-
portáže

 – Přednášky na téma reklama, její tvorba pro začá-
tečníky, funkce reklamy

 – Setkání s dramaturgy České televize a TV NOVA

 – Exkurze – návštěva vysílacího studia TV BOBR

 – Přímá podpora – nákup pomůcek pro videozpra-
vodajství

 – Exkurze na živém natáčení předávání Zlatých 
Ámosů, natočení reportáže z této akce pro Dět-
skou tiskovou agenturu

 – Spolupráce s Dětskou tiskovou agenturou

Fáze realizace

1. den

Setkání lektora s novými reportéry, povídání o práci 
reportérů, přípravě reportáže, seznámení s kamera-
manem, jak funguje kamera, seznámení s ostatními 
v týmu, natočení reklamního spotu Hledáme nové re-
portéry. Povídali jsme si o médiích, co mezi ně zahrnu-
jeme, jaký na nás mohou mít vliv (reklama, nevhodné 
filmy...). Co jsou sociální sítě a čeho se máme vyvaro-
vat, například zveřejňování fotografií, informací o od-
jezdu na dovolenou, „lajkování“ všeho, co nám kdo 
pošle. Jak využívat Facebook, aby nám byl prospěšný 
a neubíral čas, který máme na opravdové přátele a se-
tkávání s nimi.

2. den

Seznámení se s programem, jak stříhat reportáž, 
základy etikety při tvorbě reportáže, příprava na vlast-
ní reportáže, seznámení se s tématem, dohledávání 
a ověření informací, osnova, příprava otázek. Český 
jazyk – jak komunikovat, používání spisovné češtiny 
v praxi. Jak pracovat s hlasem – základy moderování.

3. den

Reportáž z akce Bubnování na djembe. Čtyři repor-
téři měli za úkol zjistit si informace o Jonáši Kouklovi, 
který tyto kurzy vede. Příprava otázek na vedoucího 
kurzu, čím se zabývá, kde všude sbírá hudební nástro-
je, jaké má webové stránky…

Reportéři i kameraman si sami vyzkoušeli hru 
na djembe a spoustu dalších zajímavých hudebních 
nástrojů z celého světa. Kameraman reportáž násled-
ně sestříhal a byla umístěna na webové stránky Dět-
ské televize1 a Facebook.

4. den

Seminář s Vítem Balouškem, kreativním ředitelem 
společnosti Good Ideas, která se zabývá tvorbou rekla-
my, školením zaměstnanců firem v tomto oboru a PR.

1) http://mddmbrandys-boleslav.cz/detska-televize/

Obsah:

 – mediální gramotnost u dětí;

 – rozlišení veřejnoprávních a komerčních médií;

 – vliv médií na současnou společnost – vývoj;

 – práce s médii;

 – negativní vlivy médií na společnost, zejména 
na děti, a jak se bránit;

 – jak fungují sociální sítě a jak se vyvarovat kyber-
šikany;

 – ukázky reálných a retušovaných fotografií;

 – reklama, jak nepodlehnout, jak funguje reklama 
v praxi, ukázky z internetových stránek, diskuse 
Reklama dříve a dnes v rámci náhledu na kon-
zumní společnost.

5. den

Setkání s dramaturgem České televize (pořad Kos-
tičky, Auto moto revue a další) Milanem Vackem, kte-
rý děti seznámil s pořady, na kterých pracuje, přinesl 
spoustu fotografií a zajímavě hovořil. Děti měly spoustu 
otázek. Velice je zaujalo, co práce dramaturga obnáší, 
jaké množství pořadů pan Vacek tvoří, s jakými dalšími 
profesemi spolupracuje. Nechal tak děti nahlédnout 
do opravdového světa televizní tvorby.

6. den

Návštěva televizního studia TV Bobr, kde se tvoří 
vysílání kabelové televize a pořady pro různé televiz-
ní společnosti, např. TV Prima, TV Nova i ČT. Reportér 
Honza Chleboun dětem ukázal, kde a jak se stříhají 
reportáže. Každý si vyzkoušel, jak namluvit komentář 
k akci, že není jednoduché namluvit vše hned napo-
prvé. Reportér by si měl text připravit, nahlas si vše 
přečíst a teprve poté nahrávat. Také jim ukázal své re-
portérské začátky a na jakých pořadech spolupracoval 
(například o bezpečnosti v silničním provozu pro BE-
SIP). Děti velice pobavilo, s jak zastaralou technikou 
dříve pracovali.

7. den

Natáčení Zlatých Ámosů

Po navázání spolupráce s Dětskou tiskovou agentu-
rou jsme jeli s mladými reportéry do Prahy na natáčení 
předávání Zlatých Ámosů. Poprvé jsme zažili tiskovku, 
kde se nám povedlo vznést jeden dotaz na finalisty. 
Překvapila nás rychlost přítomných reportérů z růz-
ných médií, jako je tisk a televize. Seznámili jsme se 
s doktorem Cimickým, který je od začátku patronem 
této soutěže a předsedou poroty. Reportér Fanda 
s ním natočil krátký rozhovor. Reportáž byla zveřejně-
na na webových stránkách Dětské televize a Dětské 
tiskové agentury2.

2) http://www.youtube.com/watch?v=fLDgkl6yX2A

8. den

Setkání s bývalou dramaturgyní TV NOVA Ilonou Jozovou

Ilona Jozová je též autorkou knihy o moderátorce 
Evě Jurinové, kde popisuje nástrahy, které na moderá-
tora číhají. Přinesla dětem ukázat svou knihu a velkou 
spoustu fotografií se známými herci, sportovci a politi-
ky. Vyprávěla historky z natáčení, na jakých pořadech 
pracovala a která z osobností jí nejvíc utkvěla v pamě-
ti. Děti zajímal například Jaromír Jágr nebo známí zpě-
váci. Ilona Jozová také dětem vysvětlila, na co se mají 
při tvorbě reportáže zaměřit, a doporučila, ať se více 
podílejí na střihu reportáží.

9. den

Zahájení výstavy fotografií dětí z fotokurzů a kera-
mických a výtvarných kurzů Městečko Kocourkov. Fo-
tografie byly zaměřeny na naše město. Fotily se histo-
rické budovy, kostely, detaily například kostelních dve-
ří. Dále byly zajímavé fotografie odrazu budov ve skle 
výloh. Pro děti to bylo zhodnocení jejich práce. Ohlasy 
návštěvníků byly kladné.

10. den

Reportáž z akce Městské čarodějnice 20123

Reportérka Karolína zahájila reportáž z hasičské-
ho vozu. Reportéři obešli soutěžní stanoviště, zjišťo-
vali u návštěvníků, co se jim nejvíce líbí, komentovali 
program. Při zhodnocení hotové reportáže jsme hledali 
chyby. Zjistili jsme, že je potřeba rozvinout otázky a po-
kládat je tak, aby se rozpovídali i oslovení. Dále že je 
třeba se na reportáž lépe připravit, zjistit si jména, ne-
zadrhávat. Děti si zkoušely napsat krátký text, naučit 
se jej a převyprávět do kamery. Opět jsme hodnotili 
a komentovali výsledek.

Dále jsme plánovali akce s Dětskou tiskovou agen-
turou. Našli jsme další lektorku, která fotí i točí a je 
schopna s dětmi reportáž nastříhat a pojede s dětmi 
na setkání reportérů do Prahy.

11. den

Plánování dalších aktivit na měsíc červen, zhodno-
cení předchozích reportáží. Příprava ankety.

Anketa:
1. Líbí se vám stránky dětské televize BBDT?
2. Viděli jste někdy nějakou reportáž? Kde?
3. Kterého reportéra byste ohodnotili jako nejlepšího?
4. Máte náměty na reportáže, které by vás zajímaly?
5. Nechcete se k nám přidat a rozšířit řady reporté-

rů? Pokud ano, napište prosím kontakt.
6. Anketa byla vyvěšena na našich stránkách, děti ji 

předaly spolužákům, do infocentra na městský 
úřad apod. Sběr proběhl v domě dětí a na info-
centru. Zpětná vazba je důležitá pro další práci 
reportérů.

3) http://www.youtube.com/watch?v=qLOaOeqHgsE
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12. den

Práce s diktafonem. Děti si vyzkoušely, jak se dá 
pracovat s diktafonem. Lze nafotit reportáž, udělat 
prezentaci a doplnit mluveným textem z diktafonu. Dů-
ležité je mít kvalitní přístroj. Vstup má na usb, takže je 
jednoduché připojit ho k notebooku a zvuk stáhnout. 
Každý si vyzkoušel zaměřit se na svůj hlas. Výhodou 
diktafonu je, že se může text přepracovat, změnit, na-
mluvit znovu, což je s kamerou obtížnější, pokud se 
jedná o záběry, které se opakovat nedají, vzhledem 
k momentální akci, která se natáčí.

13. den

Reportáž z akce Den dětí na heliportu, kterou pořá-
dal dům dětí a Armáda ČR.

Točil reportér Václav Kváča, který pracuje pro ka-
belovou televizi. Komentář děti natočily na diktafon 
po přípravě jednotlivých záběrů. Reportáž byla zveřej-
něna na kabelové televizi a na webu BBDT.

14. den

Zhodnocení aktivit BBDT, ankety, příprava na prázd-
niny, zadání úkolů, závěrečná party.

Je potřeba, aby u hodnocení bylo co nejvíce členů. 
Zvolili jsme i internetovou verzi na vyplnto.cz4, kterou 
jsme rozeslali známým a spolužákům. 

Díky dotazníkům jsme si mohli udělat s dětmi ma-
lou SWOT analýzu a také zjistit, jaké reportáže by ostat-
ní zajímaly. Na závěr proběhla fajn party, kde jsme se 
domluvili, co fotit nebo točit o prázdninách, a že by-
chom mohli o prázdninách vyrazit někam na víkend. 
V aktivitě budeme rozhodně pokračovat a těšíme se 
na nové reportérské posily. Díky Dětské tiskové agen-
tuře máme vyhlídky na reportáže po celé ČR.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Klady:
Děti získaly nové poznatky v práci reportéra. Vy-

zkoušely si, jaké to je, připravit reportáž, realizovat ji, 
natočit, sestříhat. Zjistily, kolik je za pár minutami vysí-
lání práce. Setkaly se se zajímavými lidmi nejen z tele-
vize, ale i s místními. Díky tomu, že se podařilo navázat 
spolupráci s Dětskou tiskovou agenturou, mohli jsme 
rozšířit naši působnost i zveřejnění reportáží. Mladí 
reportéři se díky Dětské televizi podívali na zajímavá 
místa, kam by se běžně nedostali. Když se byli podí-
vat v natáčecím studiu a vyzkoušeli si, jak vypadá profi 
práce, byla to pro ně velká motivace a začali brát úlohu 
reportérů vážně.

4) http://www.vyplnto.cz

zápory:
Problémem je najít stálé reportéry. Většinou se jed-

ná o děti aktivní, které mají další koníčky a zájmy. Do-
mluva na termínech a zajištění reportérů na jednotlivé 
akce či na schůzky probíhala většinou po SMS, protože 
na e-maily děti reagovaly velmi pomalu.

Pro příští školní rok je nutné domluvit se s dětmi 
na sledování pošty nebo dávat si info přes Facebook.

doporučení:
Aktivita potřebuje větší nábor, v dramatických kur-

zech, na školách, osobně. Vzhledem k tomu, že v prů-
běhu probíhala selekce, některé děti časově nezvláda-
ly, jiné se připojily později, je nutná operativnost a při-
způsobivost lektora. Jedná se o dlouhodobou práci, 
tak se musí pedagog obrnit trpělivostí a vytrvat. Odmě-
nou pro všechny jsou zajímavé záběry nejen pro děti, 
ale i pro dospělé, kteří se také rádi na naše reportáže 
podívají.

4. Vyjádření supervizora
PDP je velmi dobře metodicky zpracovaný. Popis 

jednotlivých fází slouží jako dobrý návod. Oceňuji i pro-
vedení zpětné vazby po natáčených reportážích a dis-
kuse nad nimi. Oceňuji rovněž netradiční formu práce 
s fotografiemi – jedná se o velmi inovativní aktivitu.
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MEDIASOS

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Zlepšení mediální gramotnosti účastníků, jejich schopnost aktiv-
ně pracovat s informacemi a také tyto zkušenosti dále zprostředko-
vávat. Dále účastníci budou seznámeni s dostupnými informačními 
zdroji, budou chápat jejich zaměření, principy, na kterých fungují, 
a rizika s nimi spojená (možnost zneužití), budou schopni informace 
efektivně vyhledávat, ale po obsahové stránce také vyhodnocovat 
a reprodukovat. Účastníci budou schopni připravit program zlepšují-
cí mediální gramotnost vybrané věkové skupiny dětí s využitím vhod-
ných vzdělávacích metod, zlepší si svůj kompetenční profil, pokud 
jde o komunikační dovednosti, schopnost prezentovat své názory 
a schopnost sebereflexe. Účastníci se seznámí s dostupnou tech-
nikou a s její pomocí budou schopni vytvořit prezentaci, propagační 
materiál pro libovolnou akci, natočit jednoduchou reklamu apod. 
a budou schopni efektivní práce ve skupinách při řešení daných 
úkolů.

Kompetence K učení

 – motivaceúčastníky k dalšímu vzdělávání;

 – účastník umí lépe vyhledávat, kriticky hodnotit a efektivně vyu-
žívat informace při praktických činnostech;

 – účastník umí rozvrhnout si čas na samostatnou práci a také ji 
dokončit.

Kompetence K řešení problémů

 – účastník je schopen řešit problémy různými způsoby na základě 
získaných poznatků;

 – účastník umí předcházet vzniku problémů, a pokud je to možné, 
minimalizovat rizika dostatečnou přípravou.

Kompetence KomuniKativní

 – účastník umí vyjadřovat své názory srozumitelně, výstižně a kultivovaně;

 – účastník rozumí různým komunikačním prostředkům včetně 
neverbální komunikace;

 – účastník umí efektivně využívat informačních a komunikačních 
prostředků a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 
s okolním světem.

Kompetence sociální a personální

 – účastník umí účinně spolupracovat ve skupině;

 – účastník umí dodržovat stanovená pravidla a umí nést zodpo-
vědnost za plnění zadaných úkolů.

Autor
Mgr. Lukáš Kraus

Supervizor vzdělávacího programu 
Ing. Věra Slezáková

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
Skautská ochranná služba

Klíčová slova
média, medializace, komunikace, réto-
rika, samostatnost, learning by doing, 
plánování, předávání zkušeností, propa-
gace, práce s informacemi 

IN
DOOR

OUT
DOOR

Děti

30 h

15+

20
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Kompetence pracovní

 – účastník umí využívat získané znalosti a zkuše-
nosti pro osobní rozvoj i při dalších činnostech.

Východiska PDP

Skautská ochranná služba je organizační jednotkou 
Junáka – svazu skautů a skautek ČR, který je jako nej-
větší občanské sdružení zabývající se výchovou a vzdě-
láváním dětí a mládeže v České republice také jedním 
z významných subjektů na poli neformálního vzdělávání.

Obsah vzdělávacího programu byl navržen pro po-
třeby Skautské ochranné služby (SOS), resp. Junáka 
obecně, neboť členové SOS jsou registrováni v růz-
ných organizačních jednotkách. Potřeba obdobného 
vzdělávacího programu byla již dlouhodobá a vyplý-
vala i z různých diskusí s budoucími účastníky. Cílem 
programu bylo nejen zlepšení jejich kompetenčního 
profilu, ale také rozšíření jejich dobrovolnických akti-
vit. Řada účastníků se totiž podílí na vedení mladších 
členů, táborů nebo jiných organizačních jednotek Ju-
náka, což zahrnuje nejen přímý výchovný vliv na medi-
ální gramotnost dětí, které vedou, ale také komunikaci 
s různými médii v rámci propagačních aktivit. S ohle-
dem na zaměření a náročnost programu byl tento ur-
čen pro věkovou kategorii 18+.

Předpokládali jsme, že kompetence, které budeme 
v rámci programu rozvíjet, již účastníci částečně zvlád-
li v rámci školní docházky nebo právě neformálního 
vzdělávání např. v rámci Junáka. Cíle vzdělávacího pro-
gramu tedy byly stanoveny v podstatě jako navazující, 
a to s myšlenkou, že kromě rozvoje jednotlivých kom-
petencí podpoříme také jejich vzájemnou provázanost.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
MEDIASOS představuje vzdělávací program, v němž 

účastníci rozvíjeli zejména své komunikační dovednos-
ti, schopnost spolupracovat ve skupině na zadaných 
úkolech a pracovat s informacemi. Po seznámení se 
světem médií pak měli možnost vyzkoušet si tvorbu 
vlastních reklam a propagačních materiálů. Zároveň 
se pokusili získané zkušenosti předat dětem ve svých 
domovských oddílech formou navazujících projektů.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Základní vzdělávací metodou pro informační pro-

gramové bloky byla přednáška. Většina programů však 
byla více interaktivní a svým průběhem oscilovala mezi 
seminářem a workshopem. Důležitou součástí progra-
mu byly samostatné práce, ať už jednotlivých účast-
níků, nebo účastnických skupin, a dále také diskuse 
k některým tématům a modelové situace (zejména při 
nácviku komunikačních technik).

Vzdělávací program byl rozvržen do šesti setkání, 
která s ohledem na úsporu času a finančních prostřed-
ků proběhla v rámci tří víkendů v rozmezí leden–kvě-
ten 2012. Mezi jednotlivými víkendy byl dostatečný ča-
sový prostor pro práci na zadaných úkolech.

program

Struktura programu byla v obecné rovině vymezena 
čtyřmi tematickými okruhy (média a práce s informa-
cemi, komunikace, technika a její využití a plánování 
vlastního projektu), přičemž na každé z nich jsme počí-
tali s osmihodinovou časovou dotací. Tato témata byla 
naplňována dílčími přednáškami a dalšími programy. 
V průběhu akce došlo také k přesunům programů a je-
jich změnám, a to z důvodů dramaturgických, popř. 
personálních (změna nebo nedostatek času domluve-
ného lektora).

Účastníci se na prvním setkání rozdělili do čtyř sku-
pin, v nichž následně také pracovali. Každá skupina si 
zvolila svůj název a kromě části domácích úkolů spo-
lečně vymýšlela a natáčela také např. reklamní spoty 
na své členy a služby, které je schopna nabídnout. Ten-
to úkol účastníci pojali více či méně nápaditě, takže 
v nabídce se kromě cestovní agentury objevil i např. 
hotel pro domácí mazlíčky, včetně solária pro hady 
a jiných vymožeností, nebo adaptační kurzy pro bezdo-
movce. Navzdory omezenému času, který měli na vy-
myšlení a výrobu svých reklam (byť někteří na nich 
pracovali i v pozdně nočních hodinách), byly některé 
výsledky nad očekávání zdařilé.

média a práce s inFormacemi

 – seznámení s médii – informativní přednáška 
k základním pojmům, o vývoji jednotlivých mas-
médií, jejich postavení v dnešním světě a fakto-
rech, které ovlivňují jejich činnost

 – informační zdroje – program navazující na před-
nášku o médiích, věnovaný vyhledávání a zpra-
cování informací. Jako podprogram proběhl sku-
pinový rozbor denního tisku, kdy účastníci měli 
vybraný deník charakterizovat co do použitých 
grafických a výrazových prostředků, cílové sku-
piny apod. Následně také měli seznámit ostat-
ní s vybraným článkem. Dalším podprogramem 
k tomuto tématu byl rozbor televizního zpravo-
dajství, ke srovnání měli možnost zhlédnout 
hlavní zprávy České televize, Novy a Primy ze 
dne 11. září 2001.

 – bezpečný internet – přednáška věnovaná problé-
mům on-line společnosti, výhodám a rizikům 
spojených s internetem a sociálními sítěmi, se-
známení s netiketou

 – ochrana osobních údajů a autorská práva – na-
vazující přednáška, která měla účastníky upo-
zornit na základní pravidla týkající se nakládání 
s osobními údaji (ať už svými, nebo svěřenými 

v rámci oddílové činnosti nebo na akcích) a po-
skytnout jim také základní přehled o problema-
tice autorských práv a jejich ochrany.

KomuniKace

 – komunikace a rétorika – seminář, jehož obsah 
však, kromě na toto téma zaměřených bloků, 
prostupoval i programy s jiným zaměřením. Sou-
částí byla také mluvní cvičení, přičemž k doplně-
ní a vyhodnocení tohoto programu byly nahrává-
ny na videokameru mluvené projevy účastníků.

 – typologie osobnosti – doplňující seminární pro-
gram rozšiřující pohled na komunikaci s dalšími 
lidmi o jejich osobnostní specifika

 – tiskové zprávy – program věnovaný písemnému 
projevu a některým specifikům novinových člán-
ků a tiskových zpráv

 – grafický manuál Junáka – seznámení účastníků 
s grafickým manuálem Junáka a výhodností jed-
notného vizuálního stylu při komunikaci s exter-
ními subjekty

techniKa a její využití

 – práce s technikou – seminář, v jehož rámci se 
účastníci seznámili s úpravou videí, fotografií, 
správou a zálohováním dat, ale také adminis-
trací webových stránek. Zároveň měli možnost 
si vyzkoušet kombinaci práce s videokamerou, 
diktafonem, fotoaparátem a notebookem.

 – propagace a reklama – po seznámení účastníků 
s pravidly dobré propagace, použitím vhodných 
prostředků, výhodami a omezeními týkajícími 
se reklamy v pravém smyslu slova. Program 
zpestřilo promítání vybraných reklamních spotů 
a účastníci měli možnost si vyzkoušet také tvor-
bu reklamy v praxi.

příprava vlastního programu

 – plánování – seminář, jehož cílem bylo přiblížit 
účastníkům po metodické stránce plánovací 
proces a jak připravovat vzdělávací programy.

 – práce na vlastním programu – navazující část 
„plánovacího“ semináře, kdy účastníci již ve sku-
pinách začali pracovat na svých programech. 
Většinu práce a jejich pilotáž však absolvovali 
ve svém volném čase před závěrečným setká-
ním, kde také proběhlo jejich vyhodnocení.

exKurze do česKé televize

 – exkurze – absolvování prohlídkové trasy v Praze 
na Kavčích horách účastníkům přiblížilo fungo-
vání tohoto média veřejné služby a zprostředko-
valo pohled „za kamery“. Zároveň si tím účastní-
ci zpestřili závěr vzdělávacího programu.

závěrečné setKání

Součástí jednotlivých programových okruhů bylo 
také jejich průběžné hodnocení, a to ústní formou 
i prostřednictvím dotazníků. Klíčové hodnocení pro-
běhlo na závěrečném setkání, kdy šlo o rekapitula-
ci celého vzdělávacího programu a jeho přínosu pro 
jednotlivé účastníky. Zároveň si také napsali krátký 
„test“ k ověření některých kompetencí. Nad rámec jed-
notlivých setkání se účastníci věnovali také domácím 
úkolům, díky nimž měli možnost lépe vstřebat získané 
zkušenosti, a my tak zároveň ušetřili programový čas. 
Domácí úkoly dostali po každém společném víkendu 
a většina z nich je také zpracovala, byť je odevzdávali 
se zpožděním.

Společné úkoly

 – Každá skupina si vybírala jednu kauzu z připrave-
né nabídky, případně s možností vlastní alter-
nativy. Účastníci následně zpracovávali zprávu 
o jejím průběhu a seznámili s ním ostatní účast-
níky. Zpracováno takto bylo ztroskotání Concor-
die, politické změny v Egyptě, jaderná havárie 
ve Fukušimě a jako jediná domácí kauza Diag 
Human.

 – Dalším úkolem byla analýza hlavního zpravodaj-
ství České televize a Novy, kdy měli v jeden den 
srovnat počet zpráv a jejich podobu, resp. výra-
zové prostředky.

 – Pouze jako stručně informační před programem 
věnovaným práci s technikou byl úkol ke zjiště-
ní, co mají společného a čím se liší iphone, ipad, 
tablet, smartphone, e-čtečka, laptop.

Individuální úkoly

 – Každý měl zpracovat svou stručnou prezenta-
ci v powerpointu (vč. obrázků) v návaznosti 
na úvodní ústní prezentace.

 – V průběhu jednoho týdne účastníci sledovali a za-
znamenávali, s kolika lidmi každý den aktivně 
komunikují některou z možností (rozhovor face 
to face, Facebook, ICQ nebo Skype, telefon vč. 
SMS, mail, dopis).

 – Dále psali také krátkou tiskovou zprávu (nebo člá-
nek) o jakékoli události, ideálně z jejich okolí, 
a měli zvážit, do jakého periodika by se hodila.

Uvedené úkoly účastníci dostali po prvním víkendu. 
Po druhém již bylo třeba pracovat pouze na přípravě 
a realizaci svých miniprojektů a zpracování návrhů 
na reklamu na skauting. Důvodů bylo několik. U samo-
statných projektů jsme počítali také s časem nutným 
na jejich realizaci a nechtěli jsme účastníky přetěžovat 
další prací, navíc již po prvních úkolech bylo zřejmé, že 
řada účastníků je s ohledem na své další povinnosti 
jen těžko stíhá zpracovávat. Nadto jsme v rámci zá-
věrečného setkání nepočítali s větším množství času, 
který by si vyhodnocení dalších úkolů nutně vyžádalo.
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V případě programů, na něž jsme měli dohodnuté 
externí odborníky (komunikace, technika), jsme vysta-
čili s obecnějším zadáním s ohledem na cíle akce a je-
jich konkrétní průběh jsme mohli ponechat na jejich 
letitých zkušenostech s danými obory. Příprava zejmé-
na mediálně-informačních programů se však ukázala 
jako výzva i pro přípravný tým, jelikož bylo třeba nejen 
zužitkovat osobní zkušenosti z této oblasti, ale také se-
hnat řadu dalších informací, z nichž bylo třeba vybrat 
a zpracovat smysluplný strukturovaný výstup.

Vrcholem programu, minimálně z hlediska přesa-
hu mimo cílovou skupinu, byla příprava samostatných 
projektů podporujících mediální gramotnost dětí sa-
motnými účastníky. Při nich měli možnost uvést získa-
né zkušenosti do praxe a ověřit si, zda jsou schopni je 
dále předávat. V každém účastnickém týmu měl někdo 
„k dispozici“ vhodnou cílovou skupinu (např. oddíl), ne 
všem se však podařilo programy připravit a zrealizovat. 
Proběhlé programy měly podobu mimořádných druži-
nových schůzek s mediální tematikou, kdy v jednom 
z nich si po úvodním povídání o médiích děti zahrály 
na fotografy a „foťáky“. Fotograf měl svého partnera 
dovést na zajímavé místo, které mu ukázal a takto ulo-
žil do paměti, následně pak podle toho děti kreslily ob-
rázky. Následovala zkouška reportérů, při níž děti měly 
před kamerou uvádět smyšlené zpravodajství. Sa-
motná realizace a dokumentace této aktivity se však 
účastníkům nepovedla, neboť kvůli maturitám neměli 
čas si dostatečně rozvrhnout, kdo co bude dělat, tak-
že výsledek působil dost improvizovaně a chaoticky. 
Druhým zrealizovaným programem byla „novinářská“ 
schůzka. Děti ve věku 12–15 let se nejdříve sezná-
mily s tím, jak takový článek má vypadat, praktickým 
výstupem pak byl reálný článek v místním tisku a fo-
todokumentace Závodu vlčat a světlušek v Liběchově. 
Tato skupina nakonec bohužel jako jediná odevzdala 
podklady v požadovaném rozsahu, tzn. nejen nástin 
programu a stručnou závěrečnou zprávu, ale také po-
zvánkový plakát. Jako bonus pak přidali i prezentaci, 
kterou si pro program vytvořili.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Přes jisté komplikace se vzdělávací program uká-
zal jako životaschopný a pro účastníky zajímavý. Stres 
z toho, aby vše proběhlo, jak má, nikdo se nenudil 
a byly z toho i nějaké výsledky, který zažíval organizač-
ní tým, se účastníků příliš nedotkl, takže ti měli čas si 
program dostatečně užít.

Vzhledem k negativním reakcím na předcházející 
dotazníky, v nichž účastníci měli možnost průběh akce 
tzv. známkovat s možností doplňujícího komentáře, 
proběhlo závěrečné hodnocení v menších skupinkách 
již pouze ústní formou.

Z reakcí účastníků vyplynulo, že program byl pro ně 
zajímavý a v lecčem přínosný, oceňovali také dobrou 
atmosféru na akci. Jako negativum se však ukázala 
kompetenčně nehomogenní skupina, když pro někte-
ré účastníky to občas byla nudná rutina a pro někte-
ré „španělská vesnice“. Jako problém někteří vnímali 
také časovou vypjatost programu, kdy nebylo možné si 
příliš odpočinout nebo alespoň více času věnovat dis-
kusím a vyhodnocení některých programů.

Nepodařilo se také zapojit více odborníků z praxe, 
kteří by se podíleli nejen na vedení programů, ale i je-
jich vyhodnocování, čímž by se program dále zatraktiv-
nil a předešlo se přetížení organizačního týmu dalšími 
úkoly.

Jak jsme tak trochu čekali, vyskytl se problém 
i u domácích úkolů, neboť jsme ve snaze zajistit maxi-
mum podkladů pro vyhodnocení programu pravděpo-
dobně přecenili možnosti účastníků. Ti tak měli pocit, 
že úkolů je příliš, navíc část z nich se kvůli pracovním 
nebo studijním povinnostem (maturity, zkoušky na VŠ) 
nemohla zúčastnit ani celého programu, natož aby se 
ještě v mezičasech věnovali další aktivitám, které pro 
ně nejsou existenčně nutné.

Pokud jde o účastnické miniprojekty, podařilo se 
zrealizovat pouze dva, u dalších bude realizace záviset 
zejména na časových možnostech účastníků.

V rámci programu vnikla celá řada zdařilých účast-
nických prací, většina programů byla také nahrávána 
na videokameru a zpravidla byly k programům vytváře-
ny také powerpointové prezentace.

Jelikož se účastníci vesměs setkávají i na dalších 
akcích, závěrečné setkání bylo závěrečné pouze pro 
tento vzdělávací program a počítáme s další spolupra-
cí mezi nimi.

Celkové zhodnocení průběhu programu – co se po-
vedlo, co se nepovedlo.

co se povedlo:
 – účastníci velmi ocenili praktické programy, díky 

nimž si mohli vyzkoušet např. práci s kamerou 
nebo úpravu videí;

 – většina účastníků se aktivně účastnila disku-
sí, bylo vidět, že probíraná témata jsou pro ně 
atraktivní;

 – vznikla řada zdařilých propagačních materiálů 
a účastnických „reklam“;

 – velmi dobře fungovala spolupráce ve skupinách, 
panovala tvůrčí atmosféra;

 – účastníci měli možnost si vyzkoušet získané zku-
šenosti při praktické aplikaci v domovských od-
dílech.

co se nepovedlo:
 – dosáhnout odevzdání domácích úkolů od všech 

účastníků;

 – zrealizovat všechny účastnické vzdělávací mini-
projekty;

 – zapojit více externích lektorů;

 – věnovat více času diskusím a vyhodnocení dílčích 
programů i domácích úkolů.

další doporučení

Obsah vzdělávacího programu byl příliš rozsáhlý 
v poměru k počtu členů přípravného týmu a časové 
zaneprázdněnosti lektorů i účastníků (zejména pokud 
jde o pracovní a studijní povinnosti). Mám za to, že je 
možné tento program s úspěchem realizovat i v přípa-
dě, že by se rozdělil na 3–4 samostatné plnohodnot-
né vzdělávací programy, přičemž stávající náročnost je 
při rozložení na delší časový úsek zvládnutelná i pro 
účastníky ve věku 15–18 let. Pro nižší věkové skupi-
ny (cca 12+) by to bylo možné již jen po výraznějším 
omezení teoretických programových bloků a množství 
předávaných informací.

S ohledem na časovou náročnost se ukázalo jako 
složitější, než jsme očekávali, získání skupiny minimál-
ně 20 účastníků. Proto jsme začali s 24 účastníky s vě-
domím, že ne všichni budou mít čas se zúčastnit všech 
programů. Při rozdělení do skupin se jich však v každé 
vždy sešla většina, takže nebyla ohrožena jejich funkč-
nost, a těm nepřítomným byla alespoň zasílána zadání 
pro samostatné práce. Podmínka 20 účastníků, jakkoli 
logická u jednorázových akcí, se ukázala jako poměrně 
omezující v případě vzdělávacího programu sestávají-
cího z celé řady navazujících aktivit a vhodného i pro 
menší skupiny.

Stejně tak omezující byla v některých případech 
podmínka minimální časové dotace pro přednášku 
nebo seminář, a to hned z několika důvodů. Obsahově 
i z hlediska dramaturgie akce bylo vhodnější jednotlivé 
programy prolínat, navíc bylo takto možno operativně 
řešit nastalé problémy, kdy se např. těsně před prvním 
setkáním z akce omluvil externí lektor a jeho cca čtyř-
hodinový program bylo třeba posunout na jiný termín. 
Navíc jsme některým programům, které se pro účastní-
ky ukázaly jako atraktivní a tematicky nosné, nemohli 
věnovat více prostoru, protože bylo třeba vyčerpat ča-
sovou dotaci na jiné téma.

Zároveň lze doporučit zajištění „nouzových“ variant 
řešení různých personálních a logistických problémů, 
protože kromě zmíněného lektora a v důsledku toho 
přesouvání řady programů, jsme byli nuceni změnit také 
místa realizace poté, co se v klubovnách o několik týdnů 
protáhla rekonstrukce kuchyně a sociálních zařízení. Ře-
šit před akcí místo programu a otázku, zda se podaří na-
plnit formální požadavky zadávací dokumentace a zda 
akce bude mít kde proběhnout, není nic příjemného.

Celkově byl program náročný, ale ověřili jsme si, že 
jako pořadatelská organizace jsme schopni takovou 
zátěž zvládnout. Pro případné další vzdělávací aktivity 
však bude vhodnější omezit rozsah i programový zá-
běr, ale o to podrobněji se věnovat některému dílčímu 
tématu.

4. Vyjádření supervizora
Na tomto příkladu vzdělávacího programu se mi líbí 

nejvíce jasná a konkrétní práce se zprávou – např. vy-
sílání televizí 11. září 2001 a následný rozbor. Oceňuji 
též informování o legislativě – např. zákon o ochraně 
osobních údajů či autorský zákon. Myslím si, že bylo 
dobře zvoleno i zařazení vlastního projektu, byť dle 
PDP jej neuskutečnili všichni.
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ON-LINE TRENDY

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Cílem PDP je nejen seznámit mládež s možnostmi, které dneš-
ní on-line svět nabízí, ale také jí objasnit možné problémy a hroz-
by, jaké jsou způsoby jejich řešení i předcházení, aby si uvědomila 
všechny souvislosti a tyto informace se poté projevily i v jejím chová-
ní a postojích doma, ve škole, ve společnosti.

Cíle související s klíčovými kompetencemi průřezových témat:

cíle v oblasti Kompetencí K učení

Účastník na závěr realizace umí:

 – třídit informace a vybírat relevantní informace pro určité téma;

 – hledat souvislosti mezi získanými informacemi, propojit infor-
mace se svými dosavadními poznatky;

 – uspořádat si přehledně získané informace.

cíle v oblasti Kompetence KomuniKativní

Účastník na závěr:

 – umí rozlišovat přínosy a limity informačních technologií, které 
používá ke komunikaci;

 – je si vědom rizik spojených s jejich používáním;

 – v diskusi srozumitelně sděluje a vysvětluje své myšlenky, posto-
je, argumenty, sám diskutuje k věci;

 – práci svou nebo týmovou prezentuje tak, že zvolí (sám navrhne, 
poradí se se zkušenějším) optimální formu vzhledem k zadání 
nebo tomu, jakého účinku chce dosáhnout;

 – je schopen rozeznávat společenskou a estetickou hodnotu sdě-
lení v různých sémiotických kódech, zvláště sdělení v mateř-
ském jazyce (podpora rozvoje jazykové kultury) a obrazových 
sdělení.

na úrovni průřezového tématu mediální výchova

Účastník na závěr

 – využívá analytického přístupu k mediálním obsahům a kritické-
ho odstupu od nich;

 – chápe cíle, taktiku a strategie vybraných mediálních obsahů;

 – uvědomuje si roli médií v klíčových společenských situacích 
a v demokratické společnosti vůbec;

 – chápe roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě);

 – je schopen vyhodnotit kvalitu a význam informačních zdrojů.

Autor
Josef Pavela

Supervizor vzdělávacího programu 
Ing. Věra Slezáková

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
Skautská ochranná služba

Klíčová slova
média, medializace, komunikace, réto-
rika, samostatnost, learning by doing, 
plánování, předávání zkušeností, propa-
gace, práce s informacemi 

IN
DOOR

Děti

8/32h

15 -19

25/100



6362

 Mediální výchova a medializace

Východiska PDP

K vytvoření nového vzdělávacího programu nás ved-
ly výsledky dotazníkového šetření, které jsme dříve pro-
váděli. Z výsledků vyplynulo, že ačkoliv mládež využívá 
všemožné technické vymoženosti a informačními tech-
nologiemi je neustále obklopena, často o nich ví spíše 
věci obecné. Zjednodušeně lze říct, že je studenti vy-
užívají a to jim stačí, podrobnosti je nezajímají. Přitom 
právě ale hlubší znalosti a schopnost danou věc správ-
ně pochopit by jim mohla pomoci dané možnosti vyu-
žívat naplno ke svému prospěchu a k účinné ochraně 
před hrozbami, které tyto technologie přinášejí.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
V dnešní době je rozvoj komunikačních a mediál-

ních technologií velmi rychlý a díky velké škále nových 
možností tak může být nepřehledný, případně i zálud-
ný. Kdo není on-line, jako by často ani nebyl. Jsme ale 
schopni objektivně zvážit všechny klady i zápory, které 
kyberprostor nabízí? Hlavně mládež je pozitivně naklo-
něna všemu novému, ale honba za tím být „in“ může 
být velkou slabinou. Vzdělávací program chce mládež 
nejen seznámit s možnostmi, které dnešní on-line svět 
nabízí, ale také jí objasnit možné problémy a hrozby, 
způsoby jejich řešení i předcházení. 

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Cílovou skupinou jsou studenti středních škol, ale 

po drobných úpravách můžeme vzdělávací program 
s úspěchem použít i pro žáky 2. stupně základních 
škol. Vzdělávací program byl realizován na vzorku 4 tříd 
středních škol. Snažili jsme se vybrat různé typy škol, 
abychom získali širší vzorek studentů z různých oborů, 
věkově však přibližně stejných. Nakonec se nám poda-
řilo vzdělávací program realizovat na dvou typech škol.

Motivací nám byl fakt, že se jedná o vzdělávací pro-
gram, který snad jako první podává ucelený přehled 
o on-line světě, zabývá se nejen hrozbami, které na nás 
v on-line světě mohou číhat, ale zdůrazňuje také klad-
né stránky. Nejedná se o běžný výklad, ale studenti se 
do programu nejrůznějším způsobem zapojují, v pro-
gramu jsou využívány moderní technologie.

cíle vzdělávacího programu:
1. Získat poznatky o roli médií ve společnosti.
2. Získat přehled o možnostech médií v regionu, jak 

je využít.
3. Naučit se správně používat a využívat informace 

z internetového prostředí.
4. Naučit se konstruktivní a objektivní kritice.
5. Orientovat se v sociálních sítích a umět je správ-

ně používat.
6. Poznat nejen výhody, ale také hrozby, které v on-

line prostředí číhají.

Použité metody vzdělávání: výklad, rozhovor, simu-
lace, práce ve skupinách.

Formy vzdělávání: frontální výuka, skupinová výuka.

Vzdělávací program je rozdělen do dvou bloků a jed-
notlivé části na sebe logicky navazují. V některých pří-
padech je však možno danou aktivitu „vytrhnout“ a po-
užít samostatně. Celková délka je 8 hodin, proto byl 
program se stejnou třídou realizován ve dvou dnech.

sKladba vzdělávacího programu

i. bloK

1. Úvod

2. Letem mediálním světem

3. Mediální mapa města

4. Základní pojmy

5. Porcování sítě

ii. bloK

6. Umění rozlišovat a posuzovat

7. Od reality k ideálu

8. Vygoogli si a vyhraj

9. Chycen v síti

10. Kyberšikana

11. Závěr

Na úvod byli studenti seznámeni s tím, co je čeká 
a nemine. Pro uvolnění atmosféry byla zařazena le-
dolamka, která celou skupinu zaktivizovala a naladi-
la na další program. Po rozdělení do skupin po 4–5 
se studenti dozvěděli něco o roli médií ve společnosti 
a následně si vyzkoušeli své znalosti při aktivitě Medi-
ální osa času, kdy k letopočtům měli přiřazovat správ-
né události z historie médií. Aktivita Mediální mapa 
města, která následovala, zase nechala studenty pře-
mýšlet o tom, zda v našem městě nějaká média máme 
a případně jaká. Protože naše město není zas až tak 
velké, rozšířili jsme mapu na úroveň okresní.

V další části jsme se od médií přesunuli již na pole 
internetu. Týmová soutěž Popiš, zahraj, nakresli nám 
ukázala, zda dobře rozumíme pojmům z oblasti IT 
technologií a zda je navíc také umíme vysvětlit. Vždy 
jeden člen týmu si vylosoval kartičku s pojmem a také 
způsob, jakým pojem přiblíží ostatním. Slovní popis 
a pantomima jsou klasika, pro kreslení jsme vzhledem 
k zaměření programu zvolili kreslení na počítači v pro-
gramu malování, obraz pak byl přenášen pomocí data-
projektoru na plátno. Družstvo, které uhodlo, získalo 
bod. Vítězné družstvo bylo odměněno propagačními 
předměty.

Při aktivitě Porcování sítě se studenti ve skupinkách 
snažili rozporcovat siluetu člověka. Zaměřili se na to, 
jaké služby nebo jaké stránky lidé na internetu pou-

žívají, vyhledávají. Čím větší „odkrojená“ část siluety, 
tím větší procento lidí tuto věc využívá. Touto aktivitou 
první blok skončil.

Druhý den, a tím i druhý blok, byl již akčnější, co se 
použití moderních technologií týká. Kde mládež hledá 
informace? Existuje nějaká organizace, která se spe-
cializuje na podávání informací mládeži? Tak na tyto 
otázky dostali studenti odpovědi záhy. Byli seznáme-
ni s činností informačního centra pro mládež (ICM) 
a na základě získaných poznatků bylo jejich úkolem 
zhodnotit internetové stránky zvoleného ICM. Protože 
zjistili, že ne vždy jsou weby ICM pro mládež přitažlivé, 
dalším úkolem bylo vytvoření ideálních stránek ICM, 
aby tyto stránky byly mládeží vyhledávané, aby byly pro 
mládež atraktivní.

Studenti své návrhy kreslili pouze na papír, násled-
ně jsme o jejich návrzích diskutovali. Motivací pro stu-
denty byla následující soutěž, kdy si po skupinkách 
sedli k počítačům. Na plátno jim byly promítány otázky, 
na které měli pomocí internetu nalézt správné odpově-
di. Nejrychlejší správná odpověď získala bod, vítězné 
družstvo pak dostalo malou odměnu. Hlavním cílem 
této aktivity bylo ukázat, kde informace na internetu 
hledat, jak je správně interpretovat, využít, zda může-
me věřit všemu.

Po zábavnější části jsme se dostali do fáze, kdy byli 
studenti upozorněni, že internet nejsou jen výhody, ale 
že on-line prostředí má i svá úskalí a skrývá mnohá 
nebezpečí. V řízené diskusi jsme se zaměřili hlavně 
na problém ochrany soukromí. V následujícím testu 
si studenti ověřili, zda náhodou nejsou kyberagreso-
ry. Mírné odlehčení závažného tématu přinesla akti-
vita (nejen) Kyberšikana, kdy byli studenti rozděleni 
do skupinek, vylosovali si jeden pojem z oblasti inter-
netové kriminality a tento pojem pak měli představit 
ostatním. Aby to ale nebylo tak jednoduché, museli tak 
učinit buď hranou scénkou, nebo pomocí básničky.

Na úplný závěr byl studentům rozdán k vyplnění hod-
notící formulář a formou diskuse proběhlo také slovní 
zhodnocení programu.

materiální a další podmínKy realizace programu:

Na realizaci I. bloku stačí běžná místnost nebo učebna 
se židlemi a stoly, jen v jednom případě je potřeba počítač 
(notebook), dataprojektor a promítací plátno. V případě 
nouze lze toto počítačové vybavení vynechat a postačit 
nám tak může běžná tabule a křídy nebo flipchart a fixy. 
Tuto variantu však nedoporučujeme vzhledem k zaměře-
ní programu, kdy je důraz kladen na interaktivitu.

Realizace II. bloku vyžaduje již počítače s připojením 
k internetu (podle velikosti skupiny zhruba 4–6 počíta-
čů), pro lektora opět počítač, dataprojektor a promítací 
plátno.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Celkově můžeme zhodnotit realizaci pozitivně. Ve-
dení škol, na kterých realizace probíhala, bylo velmi 
spokojeno a vycházelo nám vstříc. Tato vstřícnost byla 
pro realizaci velmi důležitá, neboť vzdělávací program 
je poměrně dlouhý. Z reakcí studentů a také z hodno-
tícího formuláře můžeme usuzovat, že program se jim 
líbil. I přes delší dobu trvání byli většinou pozorní, zvo-
lené metody a formy byly vhodné.

Škoda, že se nepodařilo získat širší vzorek studentů, 
původně jsme zamýšleli program realizovat na všech ty-
pech středních škol, které se v našem městě nacházejí.

Jako možnou slabinu vidíme nutnost počítačového 
vybavení, které je nutné pro realizaci hlavně II. bloku, 
tam může být na některých školách problém. Nicméně 
vzhledem k zaměření programu je to nutnost. Příště 
bychom také určitě přistoupili ke zkrácení programu. 
Jeho záběr je široký a poskytuje k danému tématu vel-
ké množství informací, ale realizace je složitější, pokud 
musí být rozdělen do více dnů.

4. Vyjádření supervizora
Zdařilá realizace tohoto vzdělávacího programu 

v sobě skrývá pečlivou přípravu ze strany realizátorů. 
Velmi oceňuji podklady, které v rámci přípravy jednot-
livých kurzů autoři vytvořili. Představovaný program 
je vedený jasně stanovenými vzdělávacími cíli, které 
úspěšně rozvíjejí zejména komunikační dovednosti 
jeho účastníků. Velmi oceňuji vedení ke kritickému, 
ale konstruktivnímu myšlení, na které se realizátoři za-
měřili.

Při realizaci podobného programu doporučuji využít 
zpracovaných podkladů, které pedagogům ušetří mno-
ho cenného času.

5. Přílohy
 – Metodika vzdělávacího programu – manuál včet-

ně metodických listů a pracovních listů – viz 
www.kliceprozivot.cz/prurezova-temata/



Místo pro poznámkyMediální výchova a medializace



Mediální výchova a medializace


	ÚVODNÍ SLOVO
	MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE
	MÉDIA PRO ŽIVOT
	MEDIÁLNÍ ŠKOLA – KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH
	MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ
	SLOVO MÁ MÉDIUM 
	MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST A MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
	MEDIÁLNÍ VÝCHOVA A MEDIALIZACE S DAMIÁNEM
	DĚTSKÁ TELEVIZE
	MEDIASOS
	ON-LINE TRENDY

