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Média a my – z aktuálních výzkumných šetření

Vanda Vaníčková

Spojení „dobrý sluha, ale zlý pán“ používáme v různých souvislostech, neboť jsme jako lidé vytvořili nespočet věcí, které mohou být 

prospěšné, dokud nad nimi máme kontrolu. Je-li ale situace obrácená, nevěstí to nic dobrého. Příkladem, jenž je (a domnívám se, že 

ještě nějakou chvíli bude) aktuální, jsou média. Proměna světa médií do současné podoby souvisí jednak s existencí nových médií, 

zejména však s tím, že se pod tíhou mediálního vlivu mění lidské chování. Začínáme přistupovat na mediální hru, která ve svých 

pravidlech stále častěji upouští od reálného setkávání, komunikace, vztahů, a naopak těží z naší nepozornosti a důvěry v informace. 

Lajkujeme, sdílíme, soudíme, ale bohužel moc nepřemýšlíme. Současný mediální prostor potřebuje hráče mediálně gramotné
[1]

, 

schopné kriticky uvažovat a myslet. Umíme to? A naše děti?

Mediální gramotnost a výchova jsou odbornou i laickou veřejností považovány za jedno ze stěžejních témat vzdělávání 21. století. 

Tento článek představuje vybrané tuzemské výzkumy, které sledovanou oblast mapují. Některé zjištěné výsledky (bohužel) 

nepřekvapí, některé jsou poměrně zajímavou sondou do myslí a denní rutiny. 

• Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím (2018)[2]

Výzkum sledoval u 1002 respondentů (žáci středních odborných škol, učilišť a odpovídajících ročníků gymnázií) dvě roviny – znalosti 

a dovednosti týkající se práce s médii; postoje k mediálnímu prostředí. Ze znalostně zaměřených výsledků vyplynulo, že mediální 

gramotnost středoškoláků je nízká (nedokázali vyřešit zhruba polovinu zadaných úloh). Problémy měli žáci s různě orientovanými 

úkoly – určit zástupce veřejnoprávních a soukromých médií, popsat princip vyhledávání na internetu a zobrazování reklamy nebo 

vyhledat a určit autorství článků na různých webových stránkách. Postojová část ukázala, že žáci považují média za zásadní instituci, 

která ovlivňuje, o čem dnes lidé diskutují. V důvěryhodnosti u žáků nejvíce uspěla Česká televize (80 %), avšak 53 % z dotazovaných 

si zároveň uvědomuje, že média vždy sledují něčí zájem, a 70 % dotázaných se domnívá, že je pro média důležitější zisk než 

kvalita sdělovaných informací. 

• Mediální výchova na základních a středních školách (2018)[3]

Inspekční činnost tohoto šetření zahrnuje 107 základních a středních škol a vyplněný dotazník od 3445 ředitelů stejného typu škol. 

Z výsledků vyplynulo, že na 90 % škol je mediální výchova realizována jako průřezové téma (multioborové téma promítnuté do 

více předmětů, není samostatným vyučovacím předmětem), na 53 školách se jí nezabývají vůbec. A to i přesto, že zapojení žáci 9. 

ročníku ZŠ a 2. ročníku SŠ označují internetové zpravodajství a sociální sítě za nejvlivnější při utváření jejich názorů a za 

obecně ovlivňující jejich život. 

• Mediální výchova v rodině (2012)[4]

Kvalitativní výzkum přináší výsledky rozhovorů s rodiči, kteří mají děti ve věku 12 až 15 let. Mezi nejčastější formy výchovného 

působení oslovených rodičů ve sledované oblasti mediální výchovy patří aktivní mediace (rozhovory o pozitivech a negativech médií), 

restriktivní mediace (zákaz či regulace sledování určitých obsahů) a společné sledování (ne však s nutností o sledovaném s dětmi 

hovořit). U všech zmíněných forem se však rodiče shodli na tom, že jejich jednání je spíše intuitivní a osvěta o mediálním světě 

přichází z jejich strany až jako reakce na problém, který se vyskytl (přistižení při sledování nevhodného obsahu, zákaz sledování 

jako trest za nevhodné chování dítěte aj.). Zároveň uvedli, že si sami nezjišťují žádné odborné informace o mediálním prostředí, 

vycházejí pouze z vlastní zkušenosti.



Nabízí se otázka závěrem – proč jsme se v U nás něčemu takovému vůbec věnovali? Knihovník je po škole pro žáky a studenty 

jedním z nejvlivnějších aktérů, který má v popisu práce učit pracovat s informacemi, pomáhat žákům rozklíčovat různá sdělení a jejich 

výpovědní hodnotu, včetně mediálních obsahů. Na efektivnosti by mohla takovému vzdělávacímu působení ubrat skutečnost, že 

mediální výchova v knihovnách rezignuje na vývoj dané problematiky. K čemu by bylo učit se bránit proti mečům, když soupeř má už 

pušku?

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz 

[1] Obšírnějšímu vysvětlení pojmu mediální gramotnost se věnuje například článek Jak na mediální výchovu v knihovně (U nás, roč. 

27 (2017), číslo 3, dostupný na: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170315.pdf).

[2] Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím. Jeden svět na školách [online]. [Cit. 2019-07-25]. Dostupné z: 

https://www.jsns.cz/nove/pdf/medialni_gramotnost_zaku_2018.pdf

[3] Mediální výchova na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018. Česká školní inspekce [online]. [Cit. 2019-07-25]. 

Dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/9556115a-a35b-4ee8-969c-1d87d14c9c55/TZ-Medialni-vychova_2017-

2018.pdf;.jpg;.aspx

[4] CIGÁNKOVÁ, Klára. Mediální výchova v rodině [online]. Praha, 2012 [cit. 2019-07-26]. Diplomová práce. Univerzita Karlova 

v Praze, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Mgr. Radim Wolák. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/97743/

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


