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Mediální gramotnost je třeba rozvíjet hlavně u knihovníků

Kateřina Hubertová

Na začátku byl dotaz, jaké akce na podporu mediální gramotnosti Knihovna města Hradce Králové pořádá pro své uživatele. Aha. 

Jaké? Při podrobnějším pátrání a třídění aktivit knihovny se vynořila otázka, jak vlastně mediální gramotnost definovat. Pro další práci 

na článku výborně posloužil příspěvek Petra Nutila na webu Manipulátoři.cz, který obsahuje tuto definici:  „… jde o schopnost 

získávat přístup k médiím, chápat a kriticky vyhodnocovat různé aspekty médií a mediálních obsahů a vytvářet v různých kontextech 

vlastní sdělení. Je jedním ze základních předpokladů k úspěšnému vyhledávání, analýze a hodnocení informací a orientaci v 

mediálních sděleních. … Základní dovedností v rámci mediální gramotnosti je tedy kritické přijímání a vyhodnocování toho, co nám 

média předkládají. Stejně podstatné je vědět, jaká je jejich povaha, komu to které médium patří, co jsou jejich majitelé zač a jaké mají 

zájmy.“[1]

Na první pohled by se mohlo zdát, že mediálně gramotní jsme všichni. Ale jenom opravdu na první pohled. Bohužel internetová 

realita s neuvěřitelným množstvím stále přitékajících informací je zcela jiná. Zprávy se různí svou objektivitou a lidé nemají přirozenou 

tendenci je ověřovat. To je podstata mediálního vzdělávání – prostě kriticky uvažovat o všem, co je nám předkládáno jako zpráva. A 

protože toto uvažování nám není vrozené, musíme se mu učit.

No a to je ten klíčový bod v otázce rozvoje mediální gramotnosti. Jsou sami knihovníci dostatečně mediálně gramotní? Nejsou. Jsou 

na tom podobně jako jejich uživatelé. Protože toto si ale Knihovna města Hradce Králové uvědomuje, cílí mediální vzdělávaní nejen 

na uživatele, ale i do vlastních řad, vzdělává vlastní zaměstnance.

  Pro zaměstnance se od roku 2018 uskutečnily tři semináře. O mediální gramotnosti přednášel Vojtěch Bruk z projektu Zvol si info[2], 

o informacích v postfaktické době pak Bedřich Musil z portálu Mediagram[3] a problematice mediálního vzdělávání v 21. století se 

věnovala Vanda Vaníčková.

Na podzim 2019 proběhne cyklus kritického myšlení, který povede Nina Rútová.[4]

Pro veřejnost se v Knihovně města Hradce Králové k tématu konala přednáška Jak se neztratit v záplavě informací a jak si uchovat 

zdravý rozum a v závěru roku 2018 již druhá beseda s Erikem Taberym. Mezi běžnou nabídku knihovny pracující s prvky kritického 

myšlení patří lekce informačního vzdělávání pro školy, o těchto aktivitách je ale více v následujícím příspěvku. Pro seniory proběhne 

na podzim 2019 přednáška o mediální gramotnosti a fake news. Není toho zatím mnoho, ale i v menších knihovnách se již podobné 

akce vyskytují.

Mediální gramotnost se jeví jako nezbytná dovednost pro život. Buďme chytří. Nenechme se manipulovat.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
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