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Shrnutí
Tato studie popisuje způsob výuky mediální gramotnosti ve vybraných zemích EU. Výběr zemí je
založen na výsledcích indexu mediální gramotnosti, který zpracovává Open Society Institute, a
který je všeobecně uznávaný a respektovaný institucemi EU i dalšími relevantními organizacemi.
Do výběru jsou zařazeny země s nejlepšími výsledky a země, které zaznamenaly meziroční propad
v hodnocení mediální gramotnosti. Cílem tohoto výběru je identifikovat, zda se liší formální způsob
výuky mediální gramotnosti v těchto dvou skupinách zemí.
Pouze v Dánsku je mediální výchova vyučována jako samostatný předmět, a to na druhém stupni
středního vzdělávání. Ve Slovinsku a od roku 2020 také v Maďarsku je mediální výchova vyučována
jako volitelný předmět. Ve Slovinsku pro žáky věkově odpovídající druhému stupni naší základní
školy, v Maďarsku pro studenty středních škol ve věku 18-19 let. V ostatních zemích, s výjimkou
Rumunska, je mediální gramotnost vyučována ve formě průřezového tématu v rámci jiných
předmětů. V Rumunsku není mediální výchova v osnovách základních a středních škol zařazena
vůbec, záleží pouze na iniciativě jednotlivých škol.
Ve všech zemích, kde je mediální výchova součástí osnov, je mezi vzdělávacími cíli zařazena
schopnost žáků a studentů rozeznávat nepravdy na internetu, umět rozeznat motivaci autora
informace a ověřit důvěryhodnost zdroje informace.
Mediální gramotnost je kromě formálního zařazení v osnovách posilována také spoluprací škol
s různými institucemi, a to jak vládními agenturami, tak nevládními organizacemi. Výraznější je
ve vybraném vzorku zemí zapojení nevládních organizací, které v některých případech nahrazují
aktivitu státu, a to i ve formě přípravy výukových materiálů a metodiky vzdělávání. Jejich zapojení
také nahrazuje systematickou výuku pedagogů, která není v jednotlivých zemích zavedena.
Z porovnání systémů výuky mediální výchovy, resp. mediální gramotnosti v jednotlivých zemích
vyplývá, že se systémy mezi sebou výrazně neliší. Odlišný je tedy spíše konkrétní obsah a forma
výuky.
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Mediální gramotnost
Mediální gramotnost lze definovat jako soubor znalostí a dovedností, které umožňují analyzovat a
kriticky interpretovat mediální texty, zdroje mediálních textů, zejména jejich politické, sociální,
kulturní nebo komerční zájmy a vybírat média, ze kterých čtenář informace čerpá1. Vytvářet,
udržovat a zdokonalovat tyto znalosti a dovednosti u žáků a studentů mohou vzdělávací programy
mediální gramotnosti.
Koncept vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti by tak měl zahrnovat zejména následující
témata:


Vytváření kritického myšlení využívaného pro pochopení médií a filtrování mediálních
zpráv,



zlepšování porozumění mediálním zprávám a procesu jejich vytváření, hodnotovému
pozadí zpráv,



identifikace technik sloužících ke zpochybnění společenských norem,



identifikace tzv. fake-news, dezinformací a manipulativních technik na internetu a
v sociálních médiích2.

Mediální gramotnost úzce souvisí s tzv. digitální gramotností, resp. je její součástí. Digitální
gramotnost představuje soubor znalostí a dovedností nutných k bezpečnému používání digitálních
technologií, a to jak jejich technických parametrů, tak obsahu.3
Mediální gramotnost je upravena rovněž na evropské úrovni, a to ve směrnici o poskytování
audiovizuálních služeb definována nejenom jako dovednost používat technologie: „Mediální
gramotnost by se neměla omezovat na výuku o nástrojích a technologiích, nýbrž by se měla
soustředit na to, aby občany vybavila schopností kritického myšlení potřebnou k vytvoření úsudku,
analýze komplexních skutečností a rozeznání rozdílu mezi názorem a skutečností.“4
Součástí mediální gramotnosti je potom schopnost rozlišovat tzv. fake-news – falešné zprávy,
dezinformace a manipulativní techniky.
Tato práce se proto zabývá podobou mediální výchovy dětí a mládeže ve věkových skupinách
odpovídajících našemu druhému stupni základní školy a středních škol. Pokud není do mediální
výchovy specificky zařazena výuka dovednosti identifikovat fake-news, popisuje formu, způsob,
kterým je mládež s touto problematikou seznamována. Zvláštní pozornost je věnována přípravě
pedagogů.
Do přehledu jsou zařazeny země, které stojí na vrcholu indexu mediální gramotnosti5 (Finsko,
Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Estonsko) a země, které v tomto indexu zaznamenaly v roce 2019

1

Definice vytvořena podle Education for the Media and the Digital Age.
Vlastní zpracování podle dostupných definicí obsažených dále v práci.
3
Definice vytvořena podle Stručné vymezení digitální gramotnosti a informatického myšlení. Dostupné z:
http://www.nuv.cz/t/strucne-vymezeni-digitalni-gramotnosti-a-informatickeho.
4
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a
správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb
5
Index hodnotí potenciál odolnosti občanů vůči falešným zprávám ve 35 evropských zemích pomocí indikátorů
svobody médií, vzdělání a společenské důvěry. Indikátory jsou v modelu vyvažovány. Svoboda médií má společně
s indikátory vzdělání nejvyšší váhu. Pro zpracování indexu jsou přebírány údaje Freedom House, Reportéři bez hranic
a PISA, Eurostat, OSN a dalších.
2
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propad (ČR, Lotyšsko, Litva, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko, Slovinsko a Slovensko)6.
Přehled je doplněn o Spolkovou republiku Německo z důvodu zmapování situace v regionu.
Aktivní v problematice mediálního vzdělávání je Rada Evropy, která spolupracuje s individuálními
školami a vytvořila pro učitele návod pro vzdělávání v této oblasti.7
Změny v indexu mediální gramotnosti mezi lety 2018 - 20198

Situace v jednotlivých zemích
Srovnávací tabulka výuky mediální výchovy
Země

Samostatný předmět

ČR
Dánsko

Ne
Ano, na 2. stupni středního
vzdělávání
Ne
Ne

Estonsko
Finsko
6

Průřezové
téma
Ano
Ano

Informační
kampaň
Ano
Ano

Vzdělávání
učitelů
Ano
Ne

Ano
Ano

Ano
Ano

Ne
Ano

LESSENSKI, Marin. Just think about it.
REFERENCE FRAMEWORK OF COMPETENCES FOR DEMOCRATIC CULTURE.
8
LESSENSKI, Marin. Just think about it.
7
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Země

Samostatný předmět

Litva
Chorvatsko
Lotyšsko
Maďarsko

Ne
Ne
Ne
Ano, volitelný na středním
stupni vzdělávání
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano, volitelný na 2. stupni
Ne
Ne
Ne

Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Německo
Španělsko
Švédsko

Průřezové
téma
Ano
Ne
Ne
Ano

Informační
kampaň
Ano
Ano
Ano
Ano

Vzdělávání
učitelů
Ano
Ne
Ne
Ano

Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano

Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne

Česká republika
Mediální výchova je v České republice definována v Rámcovém vzdělávacím programu9 (RVP):
„Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak
osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií
(o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a
nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost
analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr,
popřípadě je asociovat s jinými sděleními; dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost
volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání
informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.“
Mediální výchova je upravena v RVP jako průřezové téma, nejedná se tedy o samostatný předmět.
Školy upravují začlenění výuky mediální výchovy ve svých vzdělávacích plánech. V praxi to tedy
vypadá tak, že každá škola rozdělí metodiku a celkový obsah mediální výchovy do jednotlivých
předmětů či kursů. Školní vzdělávací plán uvádí, že průřezová témata se musí do výuky
implementovat tak, aby se žáci v několikaletém cyklu měli možnost s nimi seznámit. Aktuálně
platný RVP upravuje mediální výchovu takto:
První stupeň

9



Sdělí, která média a jakým způsobem provázejí jeho den („moje každodenní mediální
biografie“, média jako součást rodinného prostředí),



na příkladu (členů rodiny aj.) demonstruje rozdíly ve způsobech konzumace médií a
v přístupech k mediálním sdělením – na konkrétních příkladech vysvětlí rozdíl,



rozeznává zvolené výrazové prostředky jako příznakové a roli jejich citového zabarvení
pro „navádění“ uživatele k určitému výkladu obsahu sdělení,



rozlišuje rozdíly v expresivním a citovém zabarvení ve významově blízkých slovech
užívaných ve zpravodajství (např. „přiznal“ či „připustil“ místo „řekl“),

Rámcové vzdělávací programy. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp.
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na příkladech vysvětlí, jak volba záběru (např. u fotografie) směřuje diváka ke konkrétnímu
výkladu sdělení,



rozezná rozdíly mezi „seriózním“ a „bulvárním“ zpravodajstvím a výrazové prostředky,
které jsou pro ně příznačné,



identifikuje zábavní prvky v nezábavních mediálních produktech (např. ve vzdělávacích
televizních pořadech či v učebnicích).

Druhý stupeň


Rozlišuje jednotlivá mediální sdělení podle toho, jestli mají charakter „faktu“, nebo „fikce“,
a identifikuje základní žánry a výrazové prostředky „fikce“ v jednotlivých médiích,



u tištěných médií pojmenuje funkci užití grafických a dalších vizuálních prvků (písma,
grafiky, fotografie),



rozeznává v mediálním sdělení stereotypy a na příkladech uvede jejich zjednodušující a
paušalizující vztah ke skutečnosti,



porovnává mediální produkty a identifikuje pravidelnosti v jejich stavbě (např.
ve zpravodajské relaci či na internetovém portálu),



zhodnotí, jakým způsobem se do podoby mediálních sdělení promítají představy o cílovém
(plánovaném) příjemci,



na konkrétních ukázkách analyzuje produkci pro svou věkovou skupinu (časopisy
pro mládež, reklamy pro mládež, televizní pořady a webové stránky pro mládež),



vnímá vztah médií a svobody projevu a význam tisku pro demokratické společnosti, chápe
i rizikové stránky tohoto vztahu,



vysvětlí význam rozšíření knihtisku, přenosu sdělení rozhlasovým a později televizním
signálem a význam nástupu síťových médií pro společnost, rozpozná a pojmenuje oblasti
vlivu médií na člověka (vnímá média jako faktor ovlivňující názory, pocity, životní styl,
hodnoty, morální přesvědčení),



zhodnotí přednosti a rizika získávání informací z internetových zdrojů (např. z Wikipedie) a
umí takto získané informace ověřovat.

Gymnázia


Uvede práva, která může uplatňovat vůči médiím (právo na odpověď, opravu, ochranu
osobnosti), a rozumí základním principům mediální legislativy ČR a mediální politiky EU,
vyjmenuje základní orgány, které ho zastupují vůči médiím, ať již podle zákona nebo jako
součást samoregulace (např. zná význam postavení Rady ČT nebo Rady pro reklamu),



analyzuje vybrané mediální kauzy a na jejich příkladu zhodnotí, čí (resp. které) zájmy média
hájila (např. v prezentaci vládní politiky či v předvolebních kampaních),



rozpozná výrazové prostředky snažící se vyvolat emoce či ovlivnit jeho postoje a chování,
identifikuje základní argumentační a manipulativní postupy,



identifikuje inscenační prvky ve zpravodajství (např. animace) a autentizační prvky
ve fikcích,



rozlišuje základní typy měření a popisu publika/uživatelů médií; zná slabé stránky těchto
měření a kriticky vyhodnocuje zveřejněné výsledky těchto měření,



orientuje se ve vlivu médií na jednotlivé věkové skupiny (zvláště vliv na dětské uživatele) a
zhodnotí význam regulace mediální komunikace,
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rozpozná mechanismy, jimiž je ke konzumaci médií manipulován nebo jimiž sám ostatní
manipuluje (kupříkladu hrozbou sociálního vyloučení),



přistupuje k médiím jako k svébytnému projevu kultury a uvědomuje si podíl médií
na ustavování dobové kultury,



na konkrétních příkladech hodnotí přeměnu mediální produkce vlivem digitalizace a
internetizace (občanská žurnalistika, blogosféry, on-line média).

Aktuálně platný RVP pro základní vzdělání uvádí tyto okruhy mediální výchovy:


Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení



Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality



Stavba mediálních sdělení



Vnímání autora mediálních sdělení



Fungování a vliv médií ve společnosti



Tvorba mediálního sdělení



Práce realizačního týmu

Aktuálně platný RVP pro gymnázia (doporučuje vyučovat mediální výchovu v předmětech:
Občanský a společenskovědní základ, Český jazyk a literatura, Dějepis) uvádí tyto okruhy mediální
výchovy:


společenskovědní – nabízí základní poznatky o roli médií ve společnosti a jejích dějinách –
jejím přínosem má být to, že si žáci uvědomí význam médií pro život společnosti, zjistí,
jakou roli média sehrávají v každodenním životě (organizují rytmus dne, nabízejí vzory
chování, odrážejí vztahy nadřazenosti a podřazenosti apod.) i v historicky vypjatých
okamžicích (není náhodou, že zlomové okamžiky nejmodernějších českých dějin se vztahují
k „bojům o rozhlas“, vždyť rozhlas je rychle reagující, obecně dostupné médium)



mediovědní – nabízí základní poznatky o médiích samotných a jejich chování, poskytuje
postupy pro kritický přístup k mediální produkci – jejím přínosem má být to, že si žáci
uvědomí „mediální logiku“ promítající se do mediálních produktů (pravidelnost a
předvídatelnost zpravodajství, stereotypní vnímání menšin, orientaci na spotřební chování,
podporu ekonomického úspěchu apod.)



dovednostní – umožňuje vlastní mediální produkci – jejím přínosem je to, že žáci vlastní
prací poznají, za jakých okolností mediální produkce vzniká, čím je podmiňována a
omezována, jakou roli hraje orientace na vzbuzení zájmu, jakou roli hraje potřeba
fungujícího týmu apod.



Média a mediální produkce



Mediální produkty a jejich významy



Uživatelé



Účinky mediální produkce a vliv médií



Role médií v moderních dějinách

Jako příklad dobré praxe lze uvést volitelný seminář s názvem Svět médií10, který zároveň funguje
jako otevřený podpůrný think-tank a pomáhá tak např. ostatním školám, jak nakládat s mediální
výchovou. Účastníci semináře jsou studenti třetího a čtvrtého ročníku a seminář probíhá jednou
týdně. Seminář je veden principy otevřeného vzdělávání. Zastřešujícím cílem semináře je, aby se
10

Svět médií [online]. Dostupné z: http://svetmedii.info/.
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studenti naučili používat média ke svému vzdělávání. Obecným cílem mediální výchovy je posílení
informační gramotnosti (posoudit obsah a význam zpráv), vytváření multimediálního obsahu,
získání přehledu o mediálním trhu, internetové bezpečnosti či zlepšení sebeprezentace v on-line
prostoru.
Mediální výchova na pedagogických fakultách:
Mediální výchova je na pedagogických fakultách součástí oborového zaměření vybraných
specializací.
Spolupráce škol a neziskových organizací:
Školy mají možnost využít spolupráce s několika neziskovými organizacemi, které pořádají pro žáky
informační interaktivní semináře, besedy s novináři, návštěvy, a především je naučí, jak rozeznat
fake-news a jak se pohybovat ve světě permanentního zpravodajství. Nejznámější neziskovou
organizací je v této problematice Člověk v tísni – Jeden svět na školách.11 Tato organizace moderní
digitální formou úzce spolupracuje se základními a středními školami, jimž pomáhá mimo jiné i
s mediální výchovou. Pomocí besed a hlavně digitálních dokumentů učí žaky rozlišovat objektivní
mediální sdělení od těch manipulativních (fake-news). Kromě toho Člověk v tísni vydal Příručku
mediálního vzdělávání Být v obraze I, II.12 Ta je určena učitelům vyšších ročníků ZŠ a ŠŠ, kterým
nabízí širokou škálu aktivit zaměřených na posilování mediální gramotnosti žáků (např. některé
lekce se věnují migraci a fake-news). Dále existuje mnoho dalších podobných projektů a organizací.
Uvést lze národní projekt E-Bezpečí13, který zpracovává a poskytuje materiály pro učitele, rodiče a
žaky, pořádá online kurzy Pravda a lež v online světe, kde se žáci naučí: 1. jak ověřit zdroj informací
(posoudit relevanci odesílatele), 2. ověření zdroje informací, ze kterých zpráva čerpá, 3. ověření,
zda nejde o vyvrácený hoax (pomocí databází), 4. ověření původu fotografií a jiných multimédií.
Dánsko
V Dánsku je na základě změny učebních osnov jako samostatný předmět na vyšším stupni
středních škol vyučována Informatika, a to od školního roku 2017/2018. Jde o povinný nebo
volitelný předmět, záleží na typu střední školy. Od typu školy se také odvíjí požadavky, které jsou
na studenty kladeny.14
V rámci Informatiky jsou také vyučována témata spadající k mediální gramotnosti, zejména
způsobu zpracování a prezentace dat a etické otázky.
Zavedení Informatiky navazuje na implementaci Akčního plánu pro technologie ve výuce,15 který
kromě jiného obsahuje také část Bezpečnost IT a etika dat.
Výuka mediální gramotnosti na základních školách a nižším stupni středních škol je průřezovým
tématem. Podrobnosti jsou upraveny ve Společné digitální strategii 2016-2020.16
Výuka mediální gramotnosti je podporována státní agenturou pro kvalitu ve vzdělávání17, a to
formou metodickou i tvorbou výukových materiálů.

11

Mediální vzdělávání. Dostupné z: https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani.
Publikace a metodické příručky k mediálnímu vzdělávání. Dostupné z: https://www.jsns.cz/projekty/medialnivzdelavani/materialy/publikace.
13
Projekt E-bezpečí [online]. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/.
14
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
15
Handlingsplan for teknologi i undervisningen. Dostupné z: https://www.uvm.dk/handlingsplan-for-teknologi-iundervisningen.
16
Om Digitaliseringsstrategien 2016-2020. Dostupné z: https://digst.dk/strategier/digitaliseringsstrategien/omdigitaliseringsstrategien-2016-2020/.
17
Det digitale. Dostupné z: https://emu.dk/stx/det-digitale.
12

PI 5.401

10

Estonsko
Učební osnovy obsahují mediální výchovu v podobě volitelného předmětu, který školy mohou
zařadit do svých osnov. Pokud tak neučiní, je mediální výchova zařazena jako průřezové téma
s názvem „Informační prostředí“ do různých předmětů (kritické myšlení, společenské normy),
zejména ovšem do výuky mateřského jazyka (mediální zprávy, ideologie, fake-news).
Cílem výuky Informačního prostředí je naučit žáky:


rozlišovat mezi přímou a mediálně zprostředkovanou informací



vybrat vhodný nástroj komunikace odpovídající situaci



určit informační potřeby a nalézt vhodné informace



rozvíjet efektivní metody vyhledávání informací obsahující reference odkazující na zdroje



rozvíjet dovednost kritické informační analýzy18

Kromě výuky jsou v Estonsku organizovány jednorázové kampaně, jako je mediální týden. Jde
o projekt, který má u mladých lidí prohloubit znalosti o fungování médií. Jde o projekt
organizovaný ministerstvem školství. V roce 2019 bylo motto tohoto projektu „Nejprve myslím,
pak sdílím“ a zaměřoval se na prevenci šíření dezinformací.19
Finsko
Výuka mediální gramotnosti není ve Finsku na druhém stupni základního vzdělávání, ani
na středních školách vyučována jako samostatný předmět. Je průřezovým tématem, které se
prolíná více předměty. Na středních školách si studenti mohou mediální vzdělávání vybrat jako
maturitní specializaci. Mediální výchova je přitom součástí vzdělávání na všech stupních
vzdělávacího procesu, a to už od předškolního věku.20
Školy se musí řídit Rámcovým vzdělávacím programem. Aktualizovaný program z roku 2014
definuje sedm průřezových dovedností, které mají žáci a studenti získat v průběhu studia. Mediální
gramotnost je mezi nimi.
Mediální výchova je součástí vzdělávání pedagogů na všech pedagogických fakultách ve Finsku,
avšak podle výzkumu studenti učitelství a mediální vzdělávání z roku 2017 je úroveň vzdělávání
rozdílná.21
Chorvatsko
Rámcové vzdělávací programy pro základní a střední školy22 obsahují mediální výchovu jako
součást výchovy k občanství v podobě průřezového tématu pro vybrané předměty. Cílem je
posilovat kritické porozumění obsahu médií, rozlišovat pozitivní a negativní vliv médií a další
související témata.
Litva
Litevské rámcové vzdělávací programy nestanovují mediální vzdělávání jako povinný předmět, ani
jako průřezové téma, které musí být vyučováno v jiných předmětech. Záleží proto čistě na školách
a učitelích, jakým způsobem a jak intenzivně toto téma do výuky zařadí.

18

ECPRD. Dotaz č. 4570
Meediapädevuse nädal 2019. Dostupné z: https://www.hm.ee/et/meediapadevuse-nadal-2019-enne-motlen-siisjagan.
20
Finnish Media Education [online]. Dostupné z: https://kavi.fi/sites/default/files/documents/mil_in_finland.pdf.
21
ECPRD. Dotaz č. 4570
22
Nastavni planovi i programi za gimnazije i strukovne škole. Dostupné z: https://www.ncvvo.hr/nastavni-planovi-iprogrami-za-gimnazije-i-strukovne-skole/.
19
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Upozorňování na dezinformace a jejich nebezpečí je součástí mnoha kampaní, z nichž
nejkomplexnější implementuje ministerstvo obrany. Tyto kampaně však nejsou zaměřeny pouze
na studenty, ale na všechny občany. Podobně postupují veřejnoprávní média.
Vzdělávání pedagogů není systematicky zavedeno, existuje vzdělávací program veřejnoprávních
médií zacílený na pedagogy23.
Lotyšsko
Rámcové školní osnovy z roku 2016 v Lotyšsku se skládají ze sedmi studijních oblastí a šesti
průřezových dovedností, mezi které patří také digitální gramotnost. Tyto dovednosti jsou rozvíjeny
napříč výukou studijních oblastí a promítají se do výuky na všech stupních vzdělávání.
Aplikace osnov je zaváděna postupně, začala na úrovni předškolní výchovy. Základní školství
v prvním stupni začalo osnovy naplňovat v září 2020, druhý stupeň a střední školství začnou
s výukou podle nových osnov v roce 2021, resp. 2022. Na každém stupni vzdělávání by studenti
měli být schopni formulovat specifické otázky ve vztahu ke kritickému hodnocení obsahu médií
v závislosti na věku a kognitivních schopnostech.
Přípravou rámcových osnov bylo pověřeno Národní vzdělávací centrum, které současně
zpracovává výukové pomůcky a je zapojeno do koordinace e-boje s fake-news. Spolupracuje v této
oblasti se státními institucemi i nevládními organizacemi. Zapojena jsou i ministerstva, kterých se
problematika fake-news či dezinformací v Lotyšsku dotýká. Jde například o ministerstvo obrany,
vnitra, kultury.
Maďarsko
Rámcový vzdělávací program24 definoval do roku 2020 mediální gramotnost jako průřezové téma
a cíle, kterých má být dosaženo při výuce definuje v závislosti na stupni vzdělávání.
Pro druhý stupeň základního vzdělávání bylo stanoveno, že se žáci musí naučit vědomému výběru
informačního zdroje nebo platformy, dozvědět se o možných závislostech souvisejících
s používáním internetu a o normách souvisejících s používáním internetu. Na středních školách se
měli studenti naučit chápat roli různých médií, vliv médií na jednotlivce a společnost, naučit se
tvořit vlastní obsah sociálních médií v souladu s normami jejich používání.
Od roku 2018 pracovalo ministerstvo na změně osnov týkajících se mediálního vzdělávání. Cílem
bylo zařadit do osnov také otázku fake-news a on-line ovlivňování veřejného mínění. Od prvního
září je mediální gramotnost vyučována ve formě volitelného předmětu na středním stupni
vzdělávání (18–19 let). Studenti si volí mezi mediální výchovou a dramatickou výchovou25.
Akreditační centrum dalšího vzdělávání učitelů26 připravuje různé programy dalšího vzdělávání
učitelů týkající se oblasti mediálního vzdělávání.
Národní agentura pro média a mediální komunikaci27 zakládá od roku 2014 výuková centra, jejichž
cílem je podporovat mediální gramotnost mladých lidí.
Katolická univerzita Pétera Pázmányho organizuje vzdělávací program pro učitele středních škol.

23

ECPRD. Dotaz č. 4570
Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.
25
Informace z ECPRD. Dotaz č. 4570
26
Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer. Dostupné z: https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/.
27
Our tasks. Dostupné z: https://english.nmhh.hu/the-nmhh.
24
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Nizozemsko
V Nizozemsku jsou v současné době platné osnovy pro základní a střední školy z roku 2006,
ve kterých není definován ucelený koncept výuky mediální gramotnosti, ani specifická výuka
rozeznávání nepravdivých informací a dezinformací.
Ucelený vzdělávací program je v současné době na školách částečně nahrazován jednorázovou
kampaní s názvem Víkend mediální gramotnosti28, který organizuje více organizací ve spolupráci
s Královskou knihovnou.
Od roku 2017 vyvíjí činnost skupina s názvem Curriculum.nu zabývající se možnou změnou osnov.
Jde o nevládní iniciativu učitelů, obcí, vzdělávacích rad základních a středních škol a ředitelů
základních a středních škol29. Jednou z oblastí, kterou se skupina zabývá, je také digitální
vzdělávání. Skupina předložila v roce 2019 návrh na změnu školních osnov, který v současné době
projednává odborná komise pro osnovy ministerstva školství. Ta zahájila činnost v říjnu 2020.
O zřízení komise byl informován parlament30.
V oblasti digitálního vzdělávání definuje předložený návrh na změnu školních osnov pět základních
cílů:
1. vzdělávat učitele a školní administrátory v oblasti digitální agendy
2. zajistit digitální gramotnost žáků a učitelů
3. vytvářet výukové programy
4. zabezpečit školní digitální infrastrukturu a zaručit její udržitelnost a rozvoj
5. věnování pozornosti etickým otázkám spojeným s digitalizací, včetně mediální gramotnosti
Polsko
Mediální gramotnost byla do rámcového vzdělávacího programu zařazena v roce 1999, program
byl naposledy aktualizován v roce 2019. Mediální výchova je vyučována jako průřezové téma.
Na úrovni základních škol má za cíl:


rozvíjet kritické a logické myšlení, argumentaci, tvorbu závěrů



rozvíjet dovednosti vedoucí k uspořádanému chápání okolního světa



naučit žáky vyhledávat informace a analyzovat je z různých zdrojů



naučit žáky kreativně řešit problémy s využitím IT technologií a postupů

Na úrovni středních škol je cílem:

28



rozvíjet jazykové dovednosti jako je porozumění textu, formulování otázek, argumentaci,
tvorbu závěrů



rozvíjet kombinování kritického myšlení s kreativitou



naučit studenty kreativně řešit problémy s využitím IT technologií a postupů



naučit studenty respektovat copyright a zachovávat bezpečnost na internetu



naučit studenty kategorizovat a třídit získané informace

Het is de Week van de Mediawijsheid. Dostupné z: https://www.weekvandemediawijsheid.nl/over-de-campagne/.
Curriculum.nu. Dostupné z: https://www.curriculum.nu/curriculum-nu-english/.
30
Kamerbrief: Instelling wetenschappelijke curriculumcommissie. Dostupné z:
https://www.curriculumcommissie.nl/actueel-berichten/kamerbrief%3A-instelling-wetenschappelijkecurriculumcommissie.
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Kromě škol se na rozvíjení mediální gramotnosti podílí také nevládní organizace, jako jsou:


Centrum pro občanské vzdělávání



Polská koalice pro otevřené vzdělávání



Nadace moderního Polska



Nadace posilujte práva dětí



Digitální centrum

Systematické vzdělávání pedagogů není v Polsku zavedeno.
Rakousko
Mediální výchova není v Rakousku vyučována jako samostatný předmět, ale je to mezioborové
téma. Podoba mediální výchovy je upravena Principy výuky mediální výchovy, které vydalo
spolkové ministerstvo vzdělávání31.
Mediální gramotnost podle tohoto dokumentu:


zahrnuje analytické zkoumání příčin, následků a forem mediální komunikace a reality
formované médii,



umožňuje uvažovat o různých zájmech, které určují výběr a obsah informací a formu
komunikace,



vytváří povědomí o tom, že politický úsudek je z velké části vytvářen prostřednictvím médií,



umožňuje kreativní využití mediálních technologií a podporuje tvorbu mediálního obsahu
za účelem vyjádření vlastních zájmů a větší účasti na společnosti a jejím dalším rozvoji

Pro výuku mediální výchovy je vytvořena webová stránka zřizovaná ministerstvem32, kde mohou
učitelé i studenti nalézt potřebné informace a materiály.
Rumunsko
V Rumunsku není mediální výchova formálně do osnov zařazena.33
Slovensko
Na Slovensku je mediální výchova definována jako průřezové vzdělávací téma pro základní školy34
a gymnázia.35
Hlavním cílem mediální výchovy je zvýšit úroveň mediální gramotnosti žáků a studentů:






31

uvědomění si významu a vlivu médií ve svém životě a ve společnosti
smysluplné využívání médií
získání kritického odstupu od mediálních výstupů/obsahu, rozeznání mediálně zpracované
reality
reflexe pozitiv a negativ využívání a vlivu médií a jejich produktů
osvojení si zodpovědného přístupu při využívání médií ke komunikaci a vytváření vlastních
mediálních produktů
prohloubení technických zručností potřebných pro používání médií

Medienbildung. Dostupné z: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/prinz/medienbildung.html.
Mediamanual [online]. Dostupné z: https://www.mediamanual.at/.
33
Romania. Dostupné z: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-romania.
34
Na základních školách je mediální výchova součástí vzdělávacího procesu od roku 2008.
Štátný vzdelávací program. Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/att/7500.pdf.
35
Štátny vzdelávací program pre gymnáziá (úplné stredné všeobecné vzdelávanie). Dostupné z:
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/statny_vzdel_program_pre_gymnazia.pdf.
32
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Mediální výchova může být zařazena do výuky i jako samostatný předmět, záleží na rozhodnutí
školy. Školy, které vyučují mediální výchovu jako průřezové téma, ji nejčastěji zařazují do výuky
slovenského jazyka, informatiky, občanské nebo etické výchovy.
Systematické vzdělávání pedagogů není zavedeno, pedagogové si mohou prohlubovat vzdělání
v rámci programu dalšího vzdělávání metodicko-pedagogického centra ministerstva školství
s názvem Integrace mediální výchovy do školské praxe36.
Slovinsko
Ve Slovinsku základní školy mohou v 7. - 9. ročníku zařadit volitelné předměty. Jedním z těchto
předmětů je Mediální výchova. Cílem tohoto předmětu je:


naučit studenty analyzovat a kriticky hodnotit média



rozlišovat mezi mediálním obrazem a realitou



rozvíjet kritické myšlení ve vztahu k mediálním zprávám a různým názorům



umět vyhodnotit organizace vlastnící či provozující média a umět vyhodnotit jejich vliv
na obsah zpráv

Volitelný předmět Mediální výchova má časovou dotaci 35 hodin ročně. Pokud se škola
nerozhodne tento předmět vyučovat, je mediální výchova do osnov školy zařazena v podobě
průřezového tématu, které se prolíná výukou slovinštiny nebo občanské výchovy.
Na středních školách se mediální výchova nevyučuje, měla by se ovšem promítat do jiných
předmětů. Středoškoláci (i žáci základních škol) se s problematikou médií a fake-news seznamují
v podobě informačních kampaní. Fakulta sociálních věd v Lublani organizuje kampaň Proti kultuře
lži, Fakulta humanitních předmětů Univerzity v Primorsku organizuje kampaň Bojujeme proti
fake-news, nevládní organizace Časoris organizuje sérii vzdělávacích setkání s žáky a studenty.
Problémem je vzdělávání pedagogů, podle Ministerstva školství Slovinska pouze 104 učitelů
z celkového počtu 24 000 učitelů na základních a středních školách absolvovalo vzdělávání
v oblasti mediálního vzdělávání37.
Spolková republika Německo
V Německu spadá v současné době oblast školních osnov mezi koordinované pravomoci
spolkových zemí a v současné době není mediální výchova v žádné spolkové zemi zavedena
v podobě uceleného samostatného předmětu. Stálá konference ministrů školství a kultury
spolkových zemí přijala dokument obsahující vzdělávací standardy.38 Tento dokument obsahuje
Strategii vzdělávání v digitálním světě, která obsahuje také aspekty mediální gramotnosti.
Spolková centrála pro politické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung)39 organizuje
kampaně proti fake-news a vydává materiály, které mohou být použity ve výuce mediální
gramotnosti.40 Agentura je financována z veřejných prostředků.
Španělsko
Ve Španělsku není na základě platných osnov mediální výchova zavedena v podobě uceleného
samostatného předmětu. Organický zákon č. 2/2006, o vzdělávání41 definuje v čl. 2 dvanáct
36

ECPRD. Dotaz č. 4570
ECPRD. Dotaz č. 4570
38
The Education System in the Federal Republic of Germany 2016/2017 [online]. Dostupné z:
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-engl-pdfs/reforms.pdf.
39
Digitales und Digitalisierung. Dostupné z: https://www.bpb.de/gesellschaft/digitales/.
40
Digitale Bildung. Dostupné z: https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/.
41
Ley Orgánica de Educación.
37
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základních principů vzdělávání. Jeden z těchto principů je, že: „absolventi vzdělávacího procesu
projdou výukou k zajištění jejich plné integrace do digitální společnosti a bezpečného používání
digitálních médií. Královský dekret č. 1105/2014 stanovující osnovy pro sekundární vzdělávání a
maturitu v čl. 2.2 definuje digitální gramotnost za jednu z osmi základních dovedností, které je
třeba dosáhnout během vzdělávání na střední škole.
Organický zákon č. 3/2018, o ochraně osobních údajů a zaručení digitálních práv obsahuje v čl. 83
právo na digitální vzdělávání prostřednictvím vzdělávacího systému a povinnosti vzdělávacích
orgánů zahrnout digitální vzdělávání do osnov a vytvořit systém vzdělávání pedagogů. Na základě
tohoto ustanovení je digitální/mediální gramotnost vyučována jako průřezový předmět. Například
osnovy předmětu španělský jazyk nebo historie na středních školách stanoví jako jednu
z dovedností, které je třeba získat, schopnost: „identifikovat hlavní charakteristiky spojené se
spolehlivostí a objektivitou informací na internetu a v digitálních médiích“42.
Švédsko
V roce 2017 vláda upravila svým nařízením rámcové vzdělávací programy pro základní a střední
školy a posílila výuku mediální gramotnosti.43 Mediální gramotnost je i nadále vyučována jako
průřezové téma, je však stanoven přesný obsah výuky tématu v jednotlivých předmětech.
Současně je stanovena zodpovědnost ředitelů škol za zařazení tohoto tématu do osnov a
za dostatečný rozsah výuky.
Základními body mediální gramotnosti jsou podle nařízení vlády:


zavedení povinné výuky programování



posilování schopnosti studentů kriticky hodnotit zdroje informací



posilování schopnosti studentů řešit problémy za pomoci digitálních technologií a médií



posilování schopnosti porozumět důsledkům digitalizace na jednotlivce a na společnost
jako celek.

Švédská mediální rada organizuje kampaň s cílem posilovat mediální gramotnost, provozuje
webovou stránku Lepší internet pro děti44 obsahující vzdělávací materiály, zdroje, přehled dobré
praxe a další relevantní informace.

Závěr
Mediální výchova je ve vzdělávacích osnovách povětšinou ukotvena ve formě průřezového tématu
jdoucího napříč jinými předměty, nejčastěji rodným jazykem nebo společenskými vědami.
Ve vybraných zemích je viditelné zapojení nevládních organizací, které do velké míry suplují
činnost státu. Podstatným zjištěním je, že mezi zeměmi hodnocenými dlouhodobě pozitivně
v indexu mediální gramotnosti a zeměmi s regresivním vývojem není, pokud jde o formální systém
vzdělávání, podstatný rozdíl.

42

ECPRD. Dotaz č. 4570
Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. Dostupné z:
https://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starktdigital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf.
44
Resources. Dostupné z: https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=642848.
43
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Anotace/Annotation
Mediální výchova ve vybraných zemích EU
Práce se zabývá problematikou mediální výchovy a mediální gramotnosti se zaměřením
na schopnost rozeznávat tzv. falešné zprávy. V první časti je vymezen obsah mediální výchovy a
gramotnosti. Druhá část obsahuje přehled formálního systému mediální výchovy ve vybraných
zemích EU. Země jsou vybrány na základě Indexu mediální gramotnosti.
Klíčová slova: dezinformace, fake news, falešné zprávy, mediální výchova, mediální gramotnost
Media education in selected EU counries
The work deals with the issue of media education, resp. media literacy. In the first chapter, media
education and media literacy concept are introduced. The second chapter provides an overview
of formal educational systems in selected EU countries. The selection of countries is based on the
ranking in Index of media literacy.
Key words: disinformation, fake news, media education, media lieracy
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