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Lekce pro školy s prvky mediální gramotnosti a kritického myšlení v Knihovně 
města Hradce Králové 

Nikola Redererová

Mediální gramotnost je v současnosti nepostradatelnou schopností a dovedností. V době, kdy nás média doslova obklopují, až 

pohlcují, je potřeba se v tomto prostředí umět orientovat, a to nelze bez neustálého „dovzdělávání“, a hlavně bez použití kritického 

myšlení.

Rychlý vývoj technologií nám bezesporu usnadňuje spoustu aktivit a povinností, které by nám jinak zabraly mnoho času, málokdy se 

však zamýšlíme nad jejich hrozbami a nevýhodami. Aby se člověk v dnešním přehlceném světě orientoval, existují naštěstí skupiny 

lidí, kteří o mediální gramotnosti a o kritickém myšlení jako takovém přednášejí. Těmi se snažíme inspirovat a převzít techniky, jež 

používají při osvětě dětí a mládeže.

Děti, se kterými pracujeme, se již narodily do doby, kdy jsou internet, sociální sítě, digitální výuka a podobné vymoženosti zcela 

přirozenou součástí života.

Naše generace (80. a 90. léta) s technikou pracovat umí, také tvoří běžnou součást našeho života, ale náš pohled je poněkud jiný. 

Zaujímáme, řekněme, kritičtější postoj a dokážeme si informace hledat i jinak než na Googlu. Dnešní děti a mládež se naopak 

postupně učí hledat i jiné zdroje než internet. Je potřeba si uvědomit, že práce s informacemi je pro ně náročnější a zabírá více času, 

na což nejsou zvyklí.

Pro dospělého člověka je obecně dnes velmi těžké orientovat se v tak velkém množství informací, natož pro dítě. Říká se, že je to 

dokonce taktika, která zajišťuje, že se v nadměrném množství informací člověk snáze ztratí. Tím zaujme laxní přístup – „nevím, čemu 

věřit, raději se o to nebudu ani zajímat“ – a tak se stává opět více ovlivnitelným.  

Aby k tomuto nedocházelo, je potřeba stále děti nabádat ke kritickému myšlení, nevěřit první zprávě, kterou dostaneme. Je potřeba 

dětem ukázat možnosti, jak si informaci ověřit, a naučit je zhodnotit rizika spojená s okamžitým šířením. Nejprve ale musí pochopit, 

že jsou toho všeho součástí. A tomuto pochopení se snažíme přizpůsobovat lekce pro školy.

Jedna z takových besed je nazvána Hitlerova dcera a je určena pro ZŠ a SŠ (autor besedy: Bc. Markéta Poživilová, vedoucí 

dětského oddělení U Velryby v Knihovně města Hradce Králové).

Ačkoliv název je pro většinu lidí mírně znepokojující, jedná se o knihu autorky Jackie French, na které jsme založili jednu z našich 

besed pro děti, a čtení je to milé a hezké. Tato beseda je určena žákům 9. tříd základních škol a žákům středních škol. V čem 

spočívá? Začíná se ze široka. Děti heslovitě reagují na slova ADOLF a DALAJLÁMA. Poté se společně bavíme o daných slovech, 

jaké emoce v člověku vzbudí obyčejné jméno a proč.

Beseda začíná pozvolna. Bavíme se s dětmi obecně, zdánlivě neurčitě. Dostanou pár úkolů, aby aktivovaly mozkové buňky a začaly 

přemýšlet jinak, než jsou běžně zvyklé. Po rozpovídání a „seznamovačce“ se pouštíme do samotného obsahu knihy. Dětem je 

ponechán prostor pro vlastní úvahy a názory. Nic, co řeknou, není špatně. Kniha pojednává o dětech, které si vyprávějí smyšlené 

příběhy. Jednou se pustí do představy, co kdyby Hitler měl dceru. Jak by vypadala, jakou by měla povahu, co by jí nejvíce v té době 

chybělo atd. Průběžně z knihy čteme krátké pasáže a děti domýšlejí a tvoří vlastní příběh. Postupně rozvíjíme debatu o období druhé 

světové války, a jak bylo možné, že jediný člověk dokázal ovlivnit a zmanipulovat miliony lidí. Dále se dostáváme do současnosti a 

řešíme s dětmi, zda je možné, aby se něco podobného opakovalo, jak těžké/lehké je někoho ovlivnit a vyvolat požadované chování. 

Na závěr si děti mají představit, že chtějí být vládnoucí třídou v dané společnosti a jak toho dosáhnout. Napíší krátký projev, kterým 

by chtěly přimět voliče, aby se postavili na jejich stranu. Je poté zajímavé sledovat, jaké taktiky děti využívají. Nejčastěji se pouštějí 

do planých slibů, slibují nemožné, a samy to vědí. Poté rozebíráme, jaká média by ke své volební kampani zvolily a co nejvíce 



ovlivňuje je. Společně téměř pokaždé dojdeme k závěru, že všichni jsme lehce ovlivnitelní a málokdy si ověřujeme zdroje.

Cílem této besedy není vyvolat strach – „teď ničemu a nikomu nevěřte“ –, ale aby si děti v první řadě uvědomily, že jsou součástí 

tohoto komunikačního kolosu a je dobré se v něm orientovat a nahlížet na něj kriticky – tedy udělat si svůj vlastní názor, postavený 

na faktech, ne na domněnkách a emocích. 

Tato beseda je úspěšná a pro nás velmi různorodá, zajímavá a zábavná. Některé děti se rády zapojují do diskuze, jiné se drží 

stranou, ale vždy je vidět, že nad daným tématem přemýšlejí a otevírá jim nové obzory, a hlavně jiný způsob uvažování, než jsou 

zvyklé.
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