
Mediální výchova 

 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Volitelný předmět mediální výchova je vyučován na 2. stupni. Navazuje zejména na výuku 

českého jazyka a výchovy k občanství. 

Předmět je vyučován v časové dotaci 1 hodina týdně v 8. ročníku. Výuka probíhá většinou ve 

třídách nebo v počítačové učebně.  

Cílem volitelného předmětu je vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Mediální 

gramotnost se týká dovedností, znalostí a porozumění, které uživatelům umožňuje efektivní a 

také bezpečné využívání různých druhů médií. Žáci by měli být schopni porozumět 

předkládanému obsahu a analyzovat jej, rovněž by měli být schopni rozpoznat věrohodná a 

nevěrohodná mediální sdělení.  

V předmětu bude též kladen důraz na praktickou stránku mediální výchovy. Žáci se budou 

aktivně podílet na tvorbě školního časopisu TAMTAM, který vychází 1 za pololetí. Žáci se tak 

seznámí s tvorbou časopisu a prohloubí svou znalost různých komunikačních žánrů, jež budou 

sami vytvářet. 

Při výuce předmětu se užívá celé spektrum vyučovacích metod: výklad, analýza textu, diskuze, 

brainstorming, dialog, anketa, hraní rolí, skupinová práce.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu vedou k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení 

- nabízíme žákům takové metody učení, při kterých aktivně informace vyhledávají a třídí je 

- seznamujeme žáky s používanými symboly, pojmy a termíny a učíme je dávat je do 

souvislosti 

- vybízíme k používání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení 

- učíme žáky propojovat získané poznatky do širších celků a nalézat v nich souvislosti 



Kompetence k řešení problémů: 

- poskytujeme žákům prostor pro kritické myšlení 

- navozujeme různé situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastní zkušenosti a 

úsudku 

Kompetence komunikativní: 

- poskytujeme žákům prostor pro formulaci svých názorů na dění ve společnosti 

- využíváme forem skupinové a týmové práce a tím učíme žáky komunikovat ve skupině, 

vyslechnout a respektovat názory druhých a obhájit svůj názor ve skupině 

- vybízíme k používání různých postupů při používání informačních a komunikačních 

prostředků 

- požadujeme, aby žáci účinně spolupracovali ve skupině a aby se podíleli na vytváření 

společenských pravidel pro práci v týmu 

- učíme žáky utvářet správné postoje k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

- podněcujeme žáky, aby se naučili vzájemně si pomáhat a naslouchat 

Kompetence občanské 

- seznamujeme žáky se základními principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

- pěstujeme u žáků zodpovědnost při rozhodování a přijímání důsledků v procesu rozhodování 

- u žáků formujeme jejich volní a charakterové rysy 

- nabízíme možnosti řešení různých konfliktů nenásilnou cestou 

- učíme empatii, sounáležitosti a ochotě pomáhat druhým 

Kompetence pracovní 

- učíme žáky efektivně si organizovat vlastní práci a zodpovídat za kvalitu jejího provedení 

- motivujeme žáky využívat znalosti, dovednosti a zkušenosti získané ve škole i mimo ni pro 

svůj další rozvoj 



Výstupy: 

 žák charakterizuje různé druhy médií (periodický tisk, rozhlas, televize, internetová 

média, internetové sociální sítě) 

 rozlišuje funkce mediálních sdělení 

 odlišuje fakta od názorů a hodnocení 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 

 rozpozná manipulativní komunikaci 

 učí se schopnosti kriticky přejímat a hodnotit mediální sdělení 

 dokáže informace z internetových zdrojů zhodnotit a ověřit jejich pravost 

 chápe rozdíl mezi bulvárními a seriózními médii 

 vnímá vliv reklamy 

 vnímá, jak média mohou vytvářet představu o různých věcech, skupinách a jak mohou 

média ovlivňovat veřejné mínění (názory, pocity, životní styl) 

 uvědomuje si důležitosti nezávislých médií v demokracii 

 učí se týmové práci   

 uvědomuje si možnost zapojení do dění ve třídě a ve škole 

 přebírá zodpovědnost za správnost údajů ve sdělení  

 podílí se na tvorbě školního časopisu 

 rozezná různé typy dělení (např. zpráva, oznámení, reportáž, rozhovor, reklama) a 

dokáže je také vytvořit 

Učivo: 

 seznámení s jednotlivými typy médií a s funkcemi médií 

 historie masové komunikace 

 seznámení s jazykovými prostředky médií 

 vliv médií na život člověka 

 objektivní a subjektivní sdělení 

 zpravodajství 

 seznámení s různými komunikačními žánry: komentář, zpráva, oznámení, reportáž, 

recenze, rozhovor, anketa 

 stavba jednotlivých mediálních sdělení - titulek, perex, tělo zprávy 

 komentář, zpráva, oznámení, reportáž, recenze, rozhovor, anketa 



 reklama - cíle, etika v reklamě, způsoby přesvědčování, podoby reklamy, tvorba 

reklamy a reklamního sloganu 

 propaganda, manipulace, fake news, hoax 

 reklama – cíle, etika v reklamě, způsoby přesvědčování, podoby reklamy, tvorba 

reklamy a reklamního sloganu 

 příprava podkladů pro tvorbu časopisu, seznámení s různými druhy časopisů a jejich 

cílovými skupinami  

 média a zábava – reality show, infotaiment 

 odlišnosti a nebezpečí internetové komunikace 

 

 Pokrytí průřezových témat  

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Mezilidské vztahy 

 Kooperace 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Práce v realizačním týmu 

 Stavba mediálního sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 



Přesahy: 

ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

Vko (8. ročník): Sebepoznání 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Vko (8. ročník): Komunikace 

 


