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Co je mediální výchova? 

• znalosti, dovednosti i postoje 

• pomáhá uživateli udržet si kontrolu nad tím, jak na 
něj mediální obsah působí 

• umožňuje média efektivně využívat 

• je základní kompetencí „dobrého občana“ 



Jaká jsou úskalí mediální výchovy? 

• proměnlivá povaha médií 

• provázanost s každodenním životem v 21. století 

• individuální uživatelské návyky 

• problematické hodnocení efektivity 



Výzkum mediální výchovy na gymnáziích 
východiska 

• školská reforma v ČR 

• průřezové téma Mediální výchova v rámci RVP 

• rozhovory s učiteli gymnázií 

? Jak začleňují mediální výchovu do výuky 

? Z čeho čerpají pro výuku mediální výchovy 



• problém naplňování cílů mediální výchovy 

• způsob začleňování je individuální, liší se i v rámci  
téže školy 

• koncept průřezového tématu může být méně efektivní 

• určující je zejména přístup školy a přístup konkrétního 
učitele, nikoliv školská reforma 

Výsledky výzkumu 
začleňování mediální výchovy 



Výsledky výzkumu 

zdroje a materiály (včetně vzdělávání) 

• vzdělávání v oblasti MV se odvíjí od: 
– celkového postoje k průběžnému vzdělávání 
– podmínek ve škole 

• preference a způsob využívání materiálů je individuální 

 

 



Výsledky výzkumu 

preference a způsob využívání zdrojů 

PŘÍSTUP UČITELE 

FORMA MATERIÁLŮ / TYP MÉDIA 

ÚČAST NA ŠKOLENÍ 

ČASOVÉ MOŽNOSTI 

POČET ŽÁKŮ VE SKUPINĚ 

ZKUŠENOSTI UČITELE 

KOMUNIKACE S ŽÁKY 



Překážky ve výuce mediální výchovy 
v rámci školy 

• chybí diskuze napříč předměty 

• laxní přístup k reformě 

• finanční omezování 

• velký počet žáků ve třídě 

• apel na nenarušování výuky 

• administrativní zátěž učitele 

• nevhodné rozvržení hodinové dotace 

 

 



• nejasná náplň 

• sporná efektivita (průřezovost) 

• chybí odborníci 

• priorita maturit 

• nedostatečné kompetence učitelů 

 

Překážky ve výuce mediální výchovy 
v rámci konceptu průřezového tématu 



Doporučení: DIALOG 

• v rámci třídy (výměna zkušeností se studenty) 

• v rámci školy (s kolegy, vedením) 

• v rámci odborné veřejnosti (spolupráce s univerzitami,  
s profesionálními žurnalisty, podpůrnými organizacemi) 

• v rámci nejširší veřejnosti (spolupráce s rodiči, 
celospolečenský kontext) 
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zdroj: Mediální výchova na gymnáziích perspektivou učitelů  
(dostupné v archivu www.theses.cz) 
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