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1 Vzdělávací program a jeho pojetí 

1.1 Základní údaje 

Výzva  Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Název a reg. číslo projektu  Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu demokracie reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008220 

Název programu Vzdělávací program Informace 

Název vzdělávací instituce  Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ) 
 Johan, z.ú. 

Adresa vzdělávací instituce 
a webová stránka  

 CpKP ZČ (Americká 29, 301 00 Plzeň) 
 Johan (Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň) 

Kontaktní osoba Marie Kubalíková 

Datum vzniku finální verze 
programu 

28. 6. 2019 

Číslo povinně volitelné 
aktivity výzvy 

7 

Forma programu Prezenční, rolové a simulační hry 

Cílová skupina Žáci středních odborných učilišť, nematuritní obory 

Délka programu   16 vyučovacích hodin 

Zaměření programu 
(tematická oblast, obor 
apod.) 

5. Vytváření vzdělávací nabídky zaměřené na porozumění médiím a 
její aktivní užívání, podpora rozvoje vzdělávacích aktivit 
zaměřených na prevenci rizik a řešení možných krizových situací 
spojených s užíváním médií, podpora rozvoje schopnosti odhalovat 
mediální manipulaci a bránit se jí, 

4. Podpora rozvoje kritického myšlení s cílem chránit děti a mládež 
před manipulací vedoucí k rizikovému chování, 

2. Podpora aktivního zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů 
a do ovlivňování společenského a demokratického života, 
posilování výchovy k občanství zacílené zejména na prvovoliče, 



 
 

zlepšování politické gramotnosti, motivace děti a žáků k zapojení do 
konkrétních forem participace 

3. Podpora demokratických hodnot, prevence extremismu, respekt 
ke kulturním odlišnostem, prevence xenofobie a dalších negativních 
jevů ve společnosti. 

Tvůrci programu 

Odborný garant programu 

Mgr. et MgA. Roman Černík, Mgr. Marie Kubalíková 

Mgr. et MgA. Roman Černík 

Odborní posuzovatelé  Mgr. Tereza Vodičková, Doc. PhDr. Přemyslem Rosůlkem, Ph.D. 

Specifický program pro žáky 
se SVP (ano x ne) 

ne 

 

 

1.2 Anotace programu 

Vzdělávací program Informace je zaměřen na problematiku vzniku, šíření a interpretaci informace. 
Program je realizován především prostřednictvím rolových a simulačních her (strukturovaná hra 
Redakce, jejímž výstupem je existence reálného zpravodajského zdroje – rozhlasové vysílání – 
podcastu).  

 

1.3 Cíl programu 

Cílem tohoto programu je osvojení následujících kompetencí a znalostí: 

 vznik informace (zdroje a formy informací, informační šumy a poplašné zprávy atd.),   
 kritické zvážení informace (jak rozpoznat nedůvěryhodné informace, informační šumy, poplašné 

zprávy, hoaxy atd.), 
 přístup k informacím (vyhledávání informací, zákon o přístupu k informacím atd.). 

 

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu 

Program rozvíjí dovednosti zejména klíčové kompetence k učení a kompetence občanské. Konkrétní 
cíle programu ve vazbě na klíčové kompetence jsou následující: 

 žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém 
studiu a praxi (kompetence k učení), 

 žák prezentuje vhodným způsobem i sám sebe před známým i neznámým publikem 
(kompetence komunikativní), 



 
 

 žák posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, 
zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího 
svědomí (kompetence občanské). 

Komunikativní kompetence 

 vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 
psaných a vhodně se prezentovat při oficiálním jednání (např. při rozhovorech s respondenty, 
prezentaci výstupů před třídou); 

 formulovat své myšlenky srozumitelně;  
 naslouchat pozorně druhým, tzn. vyjadřovat se přiměřeně tématu diskuse; 

 

1.5 Forma 

Výukový program se skládá z jednoho dvouhodinového úvodního bloku, 2 projektových dní, při kterých 
jsou realizovány rolové a simulační hry, a z besedy s novinářem. 

1.6 Hodinová dotace 

Plná verze programu: 16 výukových hodin (1h = 45 min) 

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny 

30 žáků středních odborných učilišť 

Program je využitelný i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují 
a mají získávat stejné kompetence jako všichni ostatní žáci (přestože úroveň a obsah jednotlivých 
kompetencí mohou do určité míry být přizpůsobeny možnostem a limitům těchto žáků). Při realizaci 
programu v takových případech je třeba respektovat specifika podrobněji uvedená v metodické části 
vzdělávacího programu. 

 

1.8 Metody a způsoby realizace  

projektové vyučování, skupinová práce, fiktivní hra, kooperativní výuka, výklad, diskuse 

 

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich 
anotace včetně dílčí hodinové dotace 

Tematický blok (Média a informace) č. 1 – 2 hodiny 

 Tematický blok Média a informace slouží jako úvod do výukového programu, který má žáky 
motivovat, aby se zajímali o to, jak vznikají informace i o způsob jak je přijímají. 

 Téma č. 1 (Média a informace) – 2 hodiny  

V tematickém bloku média a informace se s žáky zabýváme základními typy masových médií, 
jejich informační rolí, jakým způsobem fungují, jaké jsou jejich cíle i jaký k nim máme vztah. Úvod 
probíhá nejprve formou diskuze s žáky o tom, jaká média sledují, respektive kde, z jakých zdrojů 
získávají zprávy a informace, na diskuzi přímo navazuje výklad o roli a postavení současných médií ve 
společnosti. Žáci se seznámí s formami masových médií – komerční, veřejnoprávní, tisk, nová média. 



 
 

Druhou částí úvodu je analýza několika zpráv a hoaxů zveřejněných napříč různými internetovými weby 
(sociální sítě, zpravodajské weby).  

Tematický blok č. 2 (Beseda s novinářem) – 2 hodiny 

 Cílem bloku je seznámit žáky s prací konkrétního novináře, jak prakticky vzniká zpravodajství 
v konkrétním médiu (TV, rádio) či v tisku prostřednictvím besedy s novinářem. Besedu lze realizovat na 
začátku i na konci výukového programu. 

Tematický blok č. 3 (Co je informace?) – 3 hodiny 

 Tématem „Co je informace?“ začíná projektová část výukového programu, která má celkem 12 
hodin. Žáci se zabývají pojmem informace, jakými způsoby dochází k přenosu, k přijímání informací 
(verbální, neverbální komunikace) i jak může dojít k jejich zkreslení. 

 Téma č. 1 (Úvod, Přenos a příjem informace – kódování a dekódování informace) -1 hodina 

Obsahem úvodní hodiny projektové části výukového programu je seznámení s projektem 
i s pravidly, která se budou během realizace celého projektu dodržovat. Pedagog posupně nechá 
každého účastníka zformulovat jeho očekávání od realizace projektu.  Smyslem druhé části hodiny je 
zažít různé formy přenosu informací a poukázat na jevy, které jsou nedílnou součástí přenosu a příjmu 
informace – kontext, šum, kanál. Cvičení bude realizováno ve skupinách. Na začátku cvičení jednotlivé 
skupiny napíší pět věcí (pocitů, vlastností, nálad, atd.), které mají členové dané skupiny společné. 
Dalším úkolem je postupně tyto věci přímo, opisem, neverbálně a zvukem prezentovat ostatním 
účastníkům. Na závěr se cvičení zhodnotí a diskutuje se o tom, jaké další jevy, vlastnosti či atributy 
utvářejí na základě prožité zkušenosti tvorbu, přenos a příjem informace.  

 Téma č. 2 (Definice pojmu informace, interpersonální a masová komunikace) – 1 hodina 

Cílem hodiny je definovat pojem informace a představit žákům základní schéma přenosu 
a příjmu informace. Na začátku žáci definují pojem informace na základě zkušeností z předchozí hodiny 
ze cvičení 5 společných věcí. Následuje výklad – představení schématu mezilidské komunikace. 

Téma č. 3 (Přenos a příjem informace – zkreslení informace) – 1 hodina 

Obsahem tématu je cvičení nazvaného „Jizvy“. Cílem cvičení je přiblížit účastníkům přenos 
informací formou ústního vyprávění, jakým způsobem interpretujeme a zkreslujeme informace. 
Během cvičení pracují všichni účastníci dohromady či ve dvojicích.  

Tematický blok (Příběhové drama Redakce) č. 4 hodiny 

V rámci realizace rolové simulační hry (příběhového drama) s názvem Redakce, se účastníci 
seznámí a prakticky si procvičí, jakým způsobem se vytváří reportáž, jakým způsobem jednat 
s respondenty, či nakládat s informacemi, jak a proč si ověřovat informace. Důležitým aspektem, na 
který hra upozorňuje, jsou etické principy, které by měl každý novinář dodržovat a odpovědnost vůči 
aktérům i čtenářům, kterou by měl novinář mít. Účastníci jsou redaktoři fiktivního časopisu a jejich 
cílem je prověřit informace, které redakce dostala v dopise. V úvodu hry seznámí učitel účastníky 
s pravidly hry a způsobem práce. Účastníci na sebe postupně vezmou úlohu redaktorů i respondentů, 
podle toho, jakým způsobem se bude kauza vyvíjet. Informace budou účastníci získávat i zvukovými 
nahrávkami či fotodokumentací, které budou ztvárňovat prostřednictvím metod dramatické výchovy. 

Během hry učitel upozorňuje na témata vztahující se k novinářské práci – etika, zákon 
o přístupu k informacím, ochrana zdroje, investigativní žurnalistika, veřejnoprávní média, soukromá 
média. 



 
 

Tematický blok (Skupinová komunikace a spolupráce) č. 5 – 2 hodiny 

 První blok druhého dne projektového vyučování je věnovaný aktivitám a cvičením, které jsou 
zaměřeny na rozvoj spolupráce ve skupině, diskuse a porozumění druhým. Účastníci si tak mají 
uvědomit, jak se lidé dorozumívají mezi sebou, jaké plynou výhody a nevýhody ze společného 
vymýšlení, dorozumívání a komunikace. Účastníci realizují aktivitu – Příběh o Jane. 

Tematický blok (Rádio Student) č. 6 – 4 hodiny 

 Smyslem posledního tematického bloku projektového vyučování je tvorba reportáže do 
rozhlasového vysílání. Účastníci budou reportéři budou vymýšlet znělku svého rádia a připraví 
šestiminutovou reportáž na vybrané téma (např. o kulturním centru, o škole). Při tvorbě reportáže se 
žáci seznámí s historií rozhlasu a se současnými formami on-line rádií. Mimo to získají také informace 
o tématu, na které připravují reportáž. 

 

1.10 Materiální a technické zabezpečení 

PC nebo Laptop s přístupem na internet, dataprojektor, diktafony min 3ks, externí mikrofon (není 
nutný), psací pomůcky, flipchartové papíry, papíry A4, vytištěné podklady pro učitele 

 

1.11 Plánované místo konání 

škola, školní třída, počítačová učebna, závěr programu je možný realizovat mimo školu 

 

1.12 Způsob vyhodnocení realizace programu v období po ukončení projektu 

Realizace výukového programu lze hodnotit formou diskuze s žáky po realizaci posledního tematického 
bloku výukového programu a prostřednictvím hodnotících dotazníků pro žáky viz příloha č. 6. 

Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt (v rámci předmětu ZSV nebo ČJ), kterému 
předchází úvod do výukového programu a případně i beseda s novinářem. Besedu je možné realizovat 
i až na konci programu. Druhou variantou je realizace výukového programu v rámci běžné výuky (např. 
v rámci předmětu ZSV) prostřednictvím dvouhodinových bloků. 

 

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu 

Počet realizátorů/lektorů: 1 

Položka  Předpokládané náklady 

Celkové náklady na realizátory/lektory 13 500,-Kč 

z toho 

Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora včetně 
odvodů 750,- 

Hodinová odměna pro novináře 750,- 



 
 

Cestovné, stravné a ubytování Dle aktuálních sazeb 
vyhlášky MPSV. 

Náklady na zajištění prostor 0,-Kč 

Ubytování, stravování a doprava účastníků  

z toho 
Doprava účastníků 0,-Kč 

Stravování a ubytování účastníků 0,-Kč 

Náklady na učební texty  

z toho 
Příprava, překlad, autorská práva apod. 0,-Kč 

Rozmnožení textů – počet stran:   

Režijní náklady  

z toho 

Stravné a doprava organizátorů 0,-Kč 

Ubytování organizátorů 0,-Kč 

Poštovné, telefony 0,-Kč 

Doprava a pronájem techniky 0,-Kč 

Propagace 0,-Kč 

Ostatní náklady 0,-Kč 

Odměna organizátorům 0,-Kč 

Náklady celkem  13 500,-Kč 

Poplatek za 1 účastníka  Max. počet účastníků je 30 žáků 450,-Kč 

Tabulka 1 

 

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití 

http://www.informace-dezinformace.cz/ 

https://rvp.cz/  

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons – uveďte původ, zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní 
License. CC BY-SA 

Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky, schémata či tabulky použité ve vzdělávacím programu dílem 
autorského týmu.  



 
 

2 Podrobně rozpracovaný obsah programu 

2.1 Tematický blok č. 1 (Média a informace) – 2 hodiny 

Média a informace 

Vypiš všechny zdroje, odkud získáváš informace o dění ve světě a ve společnosti? 

…………………………...................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Většina toho, co o světě víme, je nám zprostředkována médii. Abychom porozuměli informacím, které 
média sdílejí, abychom dokázali poznat, které informace jsou důvěryhodné, abychom dokázali rozlišit 
podstatné zprávy od nepodstatných, je třeba porozumět tomu, jak média fungují. Každé médium má 
nějaké záměry a řídí se při svých činnostech nějakými zájmy (veřejné blaho, zisk, prosazení politického 
postoje, oslovení co nejširšího publika). Důležité je uvědomit si tuto optiku, stejně jako pochopit, že 
média mají vliv na naše postoje, názory, hodnocení reality a představy o světě. 

Která media sleduješ nejčastěji? (Podtrhni je ve svém seznamu výše, nebo seznam doplň) Jedná se o 
noviny, televizi, rádio nebo internetové stránky či sociální sítě? 

Médium = z latinského prostředek, to, co zprostředkovává. V komunikaci jakýkoli kanál umožňující 
přenos sdělení, spojující minimálně dvě strany (dopisní papír, řeč, obraz). Z mediálního hlediska se 
médii rozumí ty kanály, které přenášejí informace. V tradičním pojetí je to zejména televize, rozhlas, 
internet a tisk. K přenosu sdělení ale mohou sloužit i méně "masové" kanály – tabule, dopisní papír, 
leták. (Slovník žurnalistiky, 2017) 

TOP 10 nejvyužívanějších zdrojů zpravodajství v České republice 

Průzkum sledovanosti různých typů médií ukazuje, že stále je zpravodajství často sledováno v televizi, 
stejně často ale i na internetových zpravodajských stránkách a také na Facebooku. Český Rozhlas 
využívá ke sledování zpravodajství nejmenší podíl respondentů. Periodický tisk se do Top 10 
nejvyužívanějších zdrojů zpravodajství nedostal. Průzkum vyplňovaly v roce 2014 různé věkové skupiny 
od 15 let. 

Napříč různými typy médií se ukazuje, že ti respondenti, kteří sledují denně zprávy v televizi (bez ohledu 
na konkrétní televizní stanice), jsou věkově spíše starší a mají nižší dosažené vzdělání, zatímco zprávy 
v mobilním telefonu jsou na denní bázi využívány spíše mladšími a vzdělanějšími uživateli. Konzumenti 
zpravodajství v rádiu a v novinách jsou pak z hlediska věku a vzdělání velmi podobní. 

Jaké to má výhody nebo nevýhody toho, že máme možnost sledovat zpravodajství v různých 
médiích? 

Role médií ve společnosti 

 Informativní (sdílení pravdivých informací je plusem pro ekonomiku a demokracii) 
o Novináři jsou hlídací psi demokracie. Sledují pro nás důležitá společenská a politická 

témata. 
 Zábavní 
 Vzdělávací 
 Přesvědčující (např. reklama, inzerce) 



 
 

 Udržují komunitu, kulturu (předávání hodnot, podpora českého jazyka) 
 
To jakým způsobem média fungují, jaký je jejich obsah ovlivňuje do jisté míry to, kdo je jejich 
vlastníkem. V České republice vlastní soukromá média jednak zahraniční organizace (TV Nova) a jednak 
i klíčový hráči domácí ekonomiky (Zdeněk Bakala, Petr Kellner, Daniel Křetínský, Agrofert). Pak existují 
ještě veřejnoprávní média, která jsou placena (vlastněna) občany z poplatků a daní. 

Komerční (soukromá) média 

 Většina TV a rozhlasových stanic (tisk se na soukromý a veřejnoprávní nedělí) - TV Nova, Prima, 
Barandov, Impuls, Evropa 2, Radio Spin 

 Cíle záleží na zaměření média (informování veřejnosti, zábava, zisk) 
 Financována převážně z výnosů z reklamy a inzerce 
 Vyšší podíl zábavních programu, infotainmentu, bulvarizace 
 Vyšší podíl reklam 

Veřejnoprávní média 

 Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář 
 Poskytují službu veřejnosti 
 Financována převážně z koncesionářských poplatků (ČT a Český rozhlas) 
 Mohou být ovlivněna vládnoucí politickou reprezentací (dosazování zástupců vládnoucí strany 

do Rady České TV, snížením rozpočtu na činnost) 
 Zřízené zákonem 

 

Obrázek 1 Grafická ikonografika vlastnictví českých masových médií, vytvořeno 29.8.2016 (Zdroj: KONIECZNY, Janusz: Kdo a 
proč vlastní česká média?. NFPK [online]. [cit. 30.4.2019] Dostupné z: https://www.nfpk.cz/p/o---janusz-konieczny-kdo-a-
proc-vlastni-ceska-media)  



 
 

 

Média lze také rozlišit podle cíle, který zastávají, druhů a způsobu prezentace informací a témat, která 
řeší: 

 Seriózní média – jejich cílem je komentovat politiku, přispívat k utváření veřejného mínění, 
zprostředkovávat lidem informace pro vytvoření názoru. Někteří mediální kritici (např. 
K. Hvížďala) se domnívají, že seriózní média v ČR neexistují. Za serózní bývaly považovány 
Hospodářské noviny, průzkumy ukazují, že lidé považují za důvěryhodnou Český rozhlas či 
Českou televizi. 

 Polo seriózní tisk (Pop noviny) - Pop-noviny (popnoviny nebo také polonoviny) je označení 
tiskovin, které vyplňují prostor mezi bulvárním a seriózním tiskem. Zpravodajství se vyznačuje 
prací se soft-news, infotainmentem. Typickým příkladem pop-novin je deník Mladá fronta 
DNES, dílem také Lidové noviny a deník Právo. 

 Bulvární média – zveřejňují šokující zprávy, jejich cílem je bavit čtenáře, zaujmout jej, cílem 
těchto médií je především zisk z prodeje či sledovanosti. 

 Existují také média založené jako neziskové organizace (Radio Proglas) či financované 
z příspěvků čtenářů prostřednictvím nadačních fondů (např. internetový Deník referendum) 

 

Proč myslíte, že je Blesk nejčtenější deník v České republice? 

CELOSTÁTNÍ DENÍKY ČETNOST VYDÁNÍ  
V 3+4Q/2018 

 

932 000 

 

554 000 

 

233 000 

 

219 000 

 

205 000  

 

200 000 

 

150 000 

Tabulka 2 Čtenost celostátních deníků na vydání 3. a 4. kvartál 2018 (Zdroj: Unie vydavatelů ČR – VÝZKUM  ČTENOSTI TISKU - 
MEDIA PROJEKT. [online]. Copyright © 2013 [cit. 30.04.2019]. Dostupné z: 
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/vyzkum_ctenosti)  

 

Nová média (internet, sociální sítě, chytré mobily …) a informace 

Nová média je souhrnným označením pro mediální technologie založené na digitálním číselném 
zpracování dat (internet, chytré telefony, tablety). v užším slova smyslu se pak termín vtahuje 
k digitálními technologiemi mediované komunikaci (blogy, chaty, sociální sítě, e-mail, zpravodajské 
weby, on-line rádia a TV, streaming – You Tube). 

+ Plusy 



 
 

• Umožňují vyhledávání a sdílení informací bez vyšších finančních nákladů -> vznikají nové 
informační weby (neovlivni.cz, hlidacipes.org, …), X ale také vznikají alternativní weby 
(konspirační teorie dezinformace) 

• Sociální sítě (Facebook) umožňují rychlejší a levnější sdílení informací s přáteli 

• Diskuze pod články – rychlejší zpětná vazba 

- Mínusy 

• Internetový prostor je přehlcen informacemi  

• Rychlejší možnost šíření falešných zpráv 

• Facebook vám nabízí pro vás nejrelevantnější a nejzajímavější obsah -> jako výhradní zdroj 
zpravodajství může být problematický (dostávají se k nám pouze vybrané informace, 
informace sdílené ve skupině našich přátel). Nicméně je třeba říct, že ani běžná zpravodajská 
média nám nepředkládají komplexní obraz dění ve světě. Zveřejněné zprávy vybírají z množství 
událostí, které se udály ve světě, zveřejňují ty, o kterých se domnívají, že jsou pro naši 
společnost důležité. 

Otázky k zamyšlení: 

- Napadají tě další výhod či nevýhody nových médií? 
- Kterým informačním zdrojům nejvíce důvěřuješ? 
- Jaká média osobně považuješ za seriózní? 
- Jsou podle tvého názoru zprávy, které sleduješ v mediích dostatečně vypovídající o současném 

světě? Proč ano? Proč ne? 

2. hodina 

Informační role masových médií 

Vždy je důležité rozlišovat zpravodajství a publicistiku. Zpravodajství je například informace 
o hlasování o důvěře vlády. Musí být věcné, objektivní a odpovídá na základní otázky: Kdo? Co? Kdy? 
Kde? Proč? V publicistických textech si o hlasování o důvěře vlády novinář něco myslí, přidává vlastní 
komentář, hodnocení založené na věcných argumentech. Obojí musí mít vždy autora a zdroje. Ani 
jedno nelze míchat dohromady! 

- Příklady zpravodajství (krátká zpráva, zpráva, agenturní zpráva, zpráva z tiskové konference, 
news feature, zpravodajská reportáž, anketa, rozhovor), typ zpravodajství (seriózní, bulvární) 

- Příklady publicistiky – analytický článek (je na hranici mezi zpravodajství a publicistiky), 
interview, črta, glosa, komentář, komiks, fejeton, editorial, recenze, reportáž, úvaha, kritika 

Formální náležitosti zpravodajských textů 

- Titulek (název článku, který vystihuje jeho obsah, obsahuje sloveso, trendem je psát titulky, co 
nejpoutavěji, což ale nesmí sklouzávat k bulvarizaci a zkreslování významu, titulek by neměl 
obsahovat vykřičník nebo otazník což často využívá bulvár) 

- Domicil – označuje místo, kde se událost stala (název města, obce) 

- Značka (zkratka) autora, podpis autora, datum vytvoření zprávy 

- Perex – shrnutí obsahu článku 

- Obsah článku – Co? Kdo? Kdy? Kde? Jak a proč? 



 
 

 

Zpravodajství musí být objektivní, vyvážené a nestranné. Objektivní znamená, že je pravdivé – 
představuje přesná, úplná a nezkreslená fakta. Informace získané jinak než přímým svědectvím novinář 
ověřuje alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Nestranné zpravodajství se vyhýbá hodnotícím 
soudům a komentářům ze strany žurnalisty, vyvážené zpravodajství dává stejný prostor všem aktérům 
události a různým názorovým proudům, opět bez ohledu na osobní názory a postoje novináře. 

Díky vzniku tzv. nových médií (internetu a internetových sociálních sítí) existuje mnohem větší prostor 
pro svobodu slova (vyjádření vlastního názoru, poznání různých názorů, rychlejší šíření aktuálních 
informací). Na druhou stranu nová media poskytují i prostor pro šíření nepravdivých či manipulativních 
informací – dezinformací, hoaxů, fake news či konspiračních teorií.  

- Dezinformace je záměrně nepravdivá, částečně nepravdivá nebo zkreslená informace, šířená 
především státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem 
ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají. Manipulují s fakty, nabízí neaktuální, 
nepřesné nebo neověřitelné informace. Jejich, často neuvedení autoři, nechtějí informovat, 
ale zmást, zahltit informacemi a podstrkovat, co si máme myslet. Dezinformace bývají součástí 
propagandy (přesvědčování správnosti určité ideologie, společenského systému, vyhlášení 
války) či kouřové clony, která má zmást nepřítele (například dezinformace o vylodění 
v Normandii za 2. SV). 
 

- Fake news: Moderní výraz, který označuje úmyslně nepravdivé nebo zavádějící informace, 
které se objevují v médiích a na sociálních sítích. Jedná se o modernější výraz pro 
dezinformace. 
 

- Hoax: Typ dezinformace, jinak řečeno poplašná zpráva, která svou uměle vytvořenou/ lživou/ 
vyfabrikovanou naléhavostí nabádá k dalšímu přeposlání. Autoři je často sdílejí jako skandální 
odhalení, o kterém se podle nich v „mainstreamových médiích“ nedozvíte. 
 

- Konspirace: Konspirační teorie vždy představují alternativní, zavádějící vysvětlení toho, jak 
svět kolem nás funguje. Typicky hovoří o spiknutí nějaké skupiny, která ovládá svět za našimi 
zády, a na základě toho vysvětluje historické události a současné dění. 

  



 
 

Jaké zpravodajské reportáže či články nelze považovat za objektivní a důvěryhodné? 

- Autora zprávy nelze dohledat (u zpravodajství a především u publicistických článků a reportáží 
by měl být dohledatelný autor – celé jeho jméno a další informace o něm).  

Kterému autorovi byste věřili spíše? 

 
Obrázek 2 Popis autora článků na zpravodajském webu 
Aeronet.cz 
 

 
Obrázek 3 Popis autorky článků zpravodajského serveru 
Aktualne.cz 
 

- Ve zprávě nejsou uvedeny zdroje, ze kterých autor vychází (např. zdroj předvolebního 
průzkumu, analýzy trhu apod.). Případně čerpá pouze z jednoho zdroje. Seriózní zpráva či 
reportáž by měla obsahovat alespoň dva zdroje, ze kterých vychází. Výjimkou jsou krátké 
informační zprávy jako např. – informace o výherci Nobelovy ceny. 

- Autor předkládá pouze jeden pohled na situaci, nebo nějaký pohled či informaci zamlčuje. 
Vyvážené zpravodajství je takové, které předkládá více pohledů na situaci (typicky návrhy 
zákonů nechávají novináři okomentovat všechny politické strany v parlamentu). 

- Ve zprávě nelze rozlišit co je názor, domněnky autora a co jsou fakta. Seriózní média mezi 
jednotlivými sděleními rozlišují a označují, zda se jedná o komerční sdělení, zpravodajství, 
komentáře, názory atd. 

- Pozor na zprávy sdílené přes sociální sítě. Facbook, Twitter ani Instagram nejsou 
zpravodajskými servery, jsou jen platformou pro komunikaci lidí. 

- Přehnané, vyhroceně emocionální titulky. Hojné využívání prostého, lidového jazyka, krátké 
věty a obecně kratší texty zavání spíše bulvárem než seriózním mediální sdělení. 

- Podsouvá nám sdělení nějaký názor, chce v nás vyvolat emoce – strach, nenávist. Seriózní 
mediální sdělená nám nechává prostor pro to udělat si na situaci vlastní názor. 

Odborníci na odhalování dezinformací, hoaxů či falešných zpráv radí, že pokud si nejste jisti, zda 
můžeme dané zprávě či informaci věřit, zkuste ji vyhledat v jiných informačních zdrojích. Pokud je 
zpráva pravdivá určitě o ní budou psát i jiná média. 



 
 

Na odhalování dezinformací, hoaxů a fake news existují specializované weby: StopFake, Kremlin 
Watch, Ho@x, Manipulátoři – otevřená neideologická platforma pro relevantní a faktickou diskuzi, 
Demagog – odhalování nepravdivých výroků a závazků politiků nebo jiných veřejných osob, v tzv. fact 
checkingu. 

Odhalováním dezinformací především těch šířených cizími státy či organizacemi se také zabývá 
Bezpečností informační služba ČR (BIS). 

Základní pravidla novinářské práce a žurnalistiky shrnuje etický kodex České televize, Českého rozhlasu, 
ČTK či Syndikátu novinářů v ČR, z. s.1 Většina seriózních novin, zpravodajských webů, rozhlasových či 
televizních stanic má zformulovaný vlastní podrobnější etický kodex. Povinnost médií objektivně 
a vyvážené informovat o společenském a politickém dění je zakotvena v Zákoně o periodickém tisku 
a Zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání. 

Otázky k zamyšlení: 

- Jaké náležitosti by mělo mít vyvážené a objektivní zpravodajství? 
- Čím je charakteristická bulvární zpráva? 
- Jaké webové zpravodajské stránky považujete za důvěryhodné zdroje informací? 
- Setkali jste se někdy s falešnou zprávou? Jak jste zjistili, že se jedná o poplašnou zprávu? 
- Je něco dalšího, co byste se rádi dozvěděli o zdrojích zpravodajství či odhalování dezinformací? 

Použité zdroje 

- Médium. Slovník žurnalistiky. (2017) 
- GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích 

a manipulacích!!! 2. vydání. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-2249-5. 
- ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. ISBN 978-80-210-7589-4. 

Doporučená literatura k tématu: 

- Kodex ČT https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/  
- Kodex ČRO https://rada.rozhlas.cz/kodex-ceskeho-rozhlasu-7722382  
- GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích 

a manipulacích!!! 2. vydání. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-2249-5. 
- ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. ISBN 978-80-210-7589-4. 

 

2.1 Tematický blok č. 2 (Beseda s novinářem) – 2 hodiny 

Průběh besedy s novinářem 

V rámci ověření výukového programu byli osloveni novináři zabývající se investigativní žurnalistikou 
a to z Deníku referendum a Deníku N. Z lokálních médií byla oslovena reportérka a moderátorka 
Českého rozhlasu Plzeň. Pozvání na besedu nakonec přijal šéfredaktor Jakub Patočka a reportérka 
Fatima Rahimi z Deníku Referendum. 

                                                           
1 Je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Jeho členem se může stát každý aktivní novinář, ať už pracuje 
na stálý pracovní poměr, nebo volně spolupracuje s několika redakcemi. Více zde: https://syndikat-novinaru-cr-
z-s.webnode.cz/syndikat/  



 
 

Cílem besedy bylo seznámit žáky s prací konkrétního novináře, jak prakticky vzniká zpravodajství 
v konkrétním médiu prostřednictvím besedy s novinářem. Seznámit žáky s aktuálními tématy, kterými 
se novináři zabývají. 

Internetový Deník Referendum je český nezávislý internetový deník, který začal vycházet 30. listopadu 
2009. Deník každý den zveřejňuje soubor nejméně pěti komentářů a výběr zpráv z domova i zahraničí. 
Dále deník vydává reportáže a analýzy, které zpracovávají do hloubky vybraná společenská témata 
(např. bydlení, pracovní právo, ochrana lidských práv, migrace, válka v Sýrii a uprchlíci). Mimo 
společenská témata domácí a zahraniční, má Deník referendum zvláštního redaktora, který se zabývá 
klimatickou změnou. 

  

 

Šéfredaktorem Deníku Referendum je český novinář, bývalý ekologický aktivista a dlouholetý 
šéfredaktor Literárních novin Jakub Patočka. Deník je považovaný za levicově orientovaný. 

Čtenáři se mohou do profilu deníku zapojit pomocí tzv. čtenářských diskusí. Diskutovat s autory mohou 
pouze registrovaní uživatelé pod svým plným jménem. Veškerý obsah deníku je zdarma přístupný 
každému, ale diskuse jsou zde přísně neanonymní a jsou otevřeny pouze předplatitelům. Diskuse také 
podléhají etickému kodexu. 

Deník je financován především prostřednictvím Nadačního fondu Nezávislosti Deníku Referendum, do 
kterého mají čtenáři a přátelé Deníku možnost přispívat skrze pravidelné měsíční příspěvky. 

Fatima Rahimi je česká novinářka afghánského původu. Z Afghánistánu uprchla s rodiči kvůli Talibanu, 
když jí bylo 6 let. Píše reportáže pro Deník referendum, je také externí moderátorkou pořadu Hergot! 
Radia Wave. Jejími tématy jsou postavení muslimů a dalších menšin v české společnosti i Evropě 
a ženská práva. Aktuálně píše o migraci a uprchlících ze Sýrie. Píše také o lidských právech a politické 
situaci v Íránu a Afghánistánu a také o fotbale. Za kvalitní novinářskou práci považuje práci v terénu, 
ověřování zdrojů a objektivitu. Má pocit, že naše média nepíší příliš objektivně, vždy je podle ní v článku 
cítit názor autora, například při prezidentských volbách tomu tak dle ní bylo. Na otázku o tom, co si 
myslí o uprchlících. Novinám, kterým relativně důvěřuje, jsou Hospodářské noviny a oceňuje práci 
týdeníku Respekt. 

Jakub Patočka je šéfredaktorem a zakladatelem Deníku Referendum a dlouhodobě pracuje jako 
novinář a šéfredaktor, byl také environmentálním aktivistou a politikem. Vystudoval sociologii na 
Masarykově univerzitě. Byl v roce 1989 spoluzakladatelem ekologického Hnutí Duha. Do roku 1999 byl 
šéfredaktorem časopisu Sedmá generace, které se zabývá tématy a problémy životního prostředí 
(Společensko-ekologický dvouměsíčník), byl také šéfredaktorem Literárních novin. V letech 2002 až 
2005 byl členem Strany Zelených a v r. 2013 až 2017 členem ČSSD. Inicioval v Brně referendum o poloze 
hlavního nádraží. V současnosti je komentátorem politického dění v České republice.  

Obrázek 4 Hompage Deníku Referendum ze dne  2.2.2019 



 
 

Příklady otázek pro novináře: 

 Můžete se nám prosím představit, kde pracujete? Jaká je náplň Vaší práce? Jakými tématy se 
aktuálně zabýváte? 

 Proč jste se rozhodl stát se novinářem? Pracoval jste vždy v konkrétním médiu nebo i jinde? 
 Můžete nám přiblížit etický kodex vašeho deníku? Jaká pravidla jsou podle vás v žurnalistice 

nejpodstatnější dodržovat? 
 Deník referendum je považován za levicově orientovaný deník, můžete nám popsat, co to 

znamená? 
 Jaký máte názor na objektivitu novinářů? Lze být objektivní a jsou novináři objektivní? Jak 

řešíte objektivitu zpráv ve vaší redakci? 
 Představte prosím deník, médium, kde pracujete, co je hlavní náplní Vaší práce, jakým 

tématem se zabýváte? Jaká je Vaše cílová skupina čtenářů? 
 Jak konkrétně vzniká zpráva v redakci? Od návrhu tématu po konkrétní mediální výstup? 
 Jak si ověřujete informace k Vašim článkům? Jak je nejlépe získat? Setkal jste se s falešnou 

informací při Vaší práci? 
 Jak postupovat, když už se stane, že noviny vypustí falešnou informaci? 
 Jak čtenář může poznat manipulativní či dezinformační zprávu? Lze to poznat? Objevují se ve 

zpravodajstvích často dezinformace?  
 Jak je to s financováním a s reklamou v médiích? Jak je financován Váš deník/médium?  
 Jaká média vlastně sleduje novinář? Jaká zpravodajská média sledujete, kterým důvěřujete? 
 Jak vypadá váš běžný pracovní den v redakci? 

 

2.1 Tematický blok č. 3 (Co je informace?) – 3 hodiny 

2.3.1 Téma č. 1 Definice pojmu informace 

1. hodina 

Co je informace? 

Informace si vyměňujeme neustále, pomáhají nám poznávat svět ale i rozhodovat se. 
V demokratických společnostech je právo na přístup k informacím, jedním ze základních pilířů 
fungování společnosti a je také zakotvena v Listině základních práv a svobod a v zákonech 
demokratických států. Právo na informace (objektivní a nezkreslené) je jedním z politických práv 
občanů, které mají vůči státu. Slouží občanům ke kontrole činnosti státu a veřejné správy a umožňuje 
jim kvalifikovaně (protože informovaně) se podílet na správě věcí veřejných. Jak bylo řečeno 
v předchozích tématech podstatným zprostředkovatelem informací o společenském a politickém dění 
jsou masová média. 

Definice pojmu informace 

Slovo informace pochází z latinského „informatio“, znamená uváděti ve tvar, dodávati tvar, podobu, 
formovat, tvořit, zobrazovat, představovat si, vytvářet představu, pojem. Latinské „informatio“ 
vyjadřuje představu, pojem, obrys. Etymologický výklad dokládá souvislost pojmu informace s lidským 
vědomím, od něhož se v představách lidí odtrhlo teprve později v souvislosti s rozvojem písma a dalších 
znakových soustav. 

 S písmem vznikla první možnost trvalého uchovávání informace na hmotném nosiči (médiu), jež se 
dále rozvinula knihtiskem a konečně i elektronickými způsoby uchovávání kódované informace. Odtud 
vznikl i pojem pro pojmenování moderní společnosti jako informační společnost – společnost, která se 



 
 

ve stále větší míře opírá o shromažďování, využívání a šíření informací. Hovoří se, že informaci je možno 
získat, předat (v některých případech také i prodat), transportovat a uchovat.  

V žurnalistice je informace synonymum pro stručné, nekomentované zprávy uvádějící základní fakta 
o události. V širším pojetí společenských věd je informací jakákoliv výpověď či sdělení o věcech, jevech, 
stavech, dějích, jež umožňuje jejich poznání. (Slovník žurnalistiky, 2017) 

Definice pojmu informace většinou vycházejí z matematických a kybernetických oborů, které se jako 
první začali zabývat teorií informace (kódováním, přenosem a dekódováním informací). 

„Informace je energie, která snižuje nebo odstraňuje neurčitost. Informace je vlastnost, která 
odstraňuje vrozenou neznalost příjemce“ (Claude Shanon, americký elektroinženýr, kybernetik 
a matematik, zvaný „otec teorie informace“) 

Norbert Wiener (kybernetik) označuje informaci jako „to, co si vyměňujeme s vnějším světem, když se 
mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním“. (Wiener 1954) 

V genetice (biologii) je informace definována jako strukturální jednotka umožňující interakci 
přirozených struktur a jejich vývoj (typickým příkladem je genetická informace – DNA). 

Zpětná vazba pro žáky: Porovnejte definice vytvořené skupinou s výše uvedenými definicemi či dalšími 
definicemi nalezených v dalších zdrojích. Shodují se v něčem nebo se rozcházejí? 

Zdroje: 

 CEJPEK, Jiří. (2005) Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac. 
vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1037-X. 

 Informace. In: Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. 

 Wiener, N.: (1954) Kybernetika a společnost. Praha 1963. 

 

2.1.2 Téma č. 2 Přenos a příjem informace 

1. hodina 

Přenos a příjem informace  

Proces předávání, sdílení informací se nazývá komunikace (mezilidská komunikace, sociální 
komunikace, masová komunikace, elektronická komunikace, verbální, neverbální apod.). Komunikace 
má vždy nějaký cíl, pokud příjemce přijme sdělení a pochopí jej správně, můžeme komunikaci 
považovat za úspěšnou. 

Základní model sociální komunikace 

Níže je zobrazen základní model sociální (mezilidské) komunikace mezi dvěma subjekty (osobami) 
např. při rozhovoru tváří v tvář (viz obrázek č. 7). Stejný princip funguje i při komunikaci uvnitř malé 
skupiny či projevech k veřejnosti. Pro zdárné předání informace je důležitá zpětná vazba – možnost 
příjemce doptat se: Myslel jsi to takto…? Případně si může odesílatel sdělení ověřit: Pochopil jsi to 
takto…? V modelu masové komunikace (předávání sdělení skrz masmédia) probíhá přenos informace 
podobně. V rámci masové komunikace nicméně není možná okamžitá zpětná vazba. 

 



 
 

 

 

 

 

       Část objektivní reality, (zdroj) informace, to o čem chce odesílatel vypovídat. 

Obrázek 5 Základní model sociální komunikace, inspirovaný modelem interpersonální komunikace dle 
DeVita (2001, s. 20).  

- Kontext = každá komunikace se děje v nějakém prostředí – fyzickém, kulturním (škola, 
kancelář, obývací pokoj, v autobuse, ti co komunikují, jsou vychováni určitým způsobem, 
naučeni, jak mají komunikovat s dospělým, s babičkou, s mužem, s ženou …) Místo, kde, s kým 
a jak se odehrává komunikace, ovlivňuje přenos a vnímání sdělení. 

- Oblast zkušeností = představuje veškeré znalosti, uznávané hodnoty, všechno, co jste kdy 
viděli, slyšeli a dělali. Tyto zkušenosti ovlivňují přenos informace (sdělení) – vše, co říkáte, jak 
to říkáte, co sami sobě dovolíte vnímat. Když se oblasti zkušeností dvou lidí překrývají, je pro 
oba relativně snadné spolu komunikovat (např. jsou oba ze stejné třídy nebo školy). Naopak 
když lidé pochází z odlišných kultur a mají odlišný jazyk, mohou si význam sdělení vyložit jinak. 
Oblast zkušeností nám může pomoci přijímat či sdílet snadněji nějaké sdělení, ale zároveň 
může způsobit chybné porozumění informaci např. v případě, že do komunikace vstupujeme 
s předsudky. 

- Odesílatel a Příjemce (mluvčí a posluchač) = účastníci komunikace, každý účastník komunikace 
je zároveň mluvčí a posluchač. Když mluvíte (odesíláte sdělení. 

- Zakódování a dekódování = prostřednictvím písma, zvuku, symbolů, jazyka nebo obrazů 
odesílatel zakóduje informaci pro příjemce, příjemce jej dekóduje. K dekódování pomáhá 
příjemci, pokud zná kód (jazyk, písmo). Někdy ovšem předchozí zkušenost (předsudky) může 
komplikovat dekódování. 

- Sdělení = může mít mono forem – verbální (mluvené i psané slovo) či neverbální (zvuk, gesto, 
mimika, fotografie, obraz), elektronickou (e-mail, zvuková nahrávka, video nahrávka). 

- Komunikační kanál = médium, kterým se přenáší sdělení. Při konverzaci mezi lidmi je to např. 
hlasový kanál, zrakový kanál, čichový kanál. Za kanály lze považovat i jednotlivé komunikační 
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prostředky – mobilní telefon, internet, elektronickou poštu, televizní vysílání, rozhlas, kouřové 
signály. Médium = to co zprostředkovává, v rámci komunikace může být i dopisní papír, 
radiové vlny, vzduch 

- Šum = překážky v komunikaci, které zkreslují sdělení nebo brání v přijímání signálu od 
odesílatele (mluvčího). Šum může mít povahu fyzickou (například hluk z dopravy, pokud se 
bavíme na ulici, bouřka rušící příjem televize), nepochopení významu slov (lidé hovořící jiným 
přízvukem, jazykem), rozmazané písmo v tištěném textu, sluneční brýle, které má 
mluvčí/posluchač znemožňující číst neverbální signály, předpojatost a klamné úsudky 
o druhém. 

- Zpětná vazba = reakce na sdělení příjemcem sdělení (mračení, pokyvování hlavou). Na základě 
zpětné vazby – například reakce posluchačů při projevu na veřejnosti – může řečník pokračovat 
v promluvě nebo naopak měnit obsah. V médiích lze sledovat zpětnou vazbu složitěji, typicky 
prostřednictvím sledovanosti, na internetu např. počtem IP adres, které navštívili stránku, 
dopisy od čtenářů. 

Masová komunikace 

Zpětná vazba k hromadným sdělovacím prostředkům je zdlouhavá a proto se v souvislosti s nimi mluví 
o jednosměrné komunikaci, jednosměrném předávání informací (mluvčí  posluchač). Hromadné 
sdělovací prostředky – televize, noviny, časopisy, billboardy, i mnoho z počítačové komunikace je 
označováno jako lineární (jednosměrný) model komunikace (předávání informací), umožňují nám 
přijímat sdělení, ale nedovolují nám přidat svá vlastní. Respektive nedovolují okamžitou zpětnou 
vazbu. Samozřejmě nicméně existují např. na internetu diskuze pod článkem a můžeme kontaktovat 
autora či redakci novin, televize. Zpětnou vazbu uskutečnit lze, ale se zpožděním. Zpětnou vazbou pro 
masmédia může být sledovanost, poslechovost či čtenost média. Takové statistiky si vede každé 
sdělovací médium. Moc masových médií spočívá v jejich možnosti oslovit a ovlivnit názory velké masy 
lidí.  

Interpersonální komunikace 
 
 

 

Skupinová komunikace 

 
 

Masová komunikace 

 
 

Tabulka 3

zpětná vazba 

sdělení 



Zdroje: 

 DE VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Garda Publishing, spol. s r. o., Praha 2001. 

Zpětná vazba pro žáky: 

- Které konkrétní jevy související s přenosem a příjmem informace jste si procvičili a ověřili při 
hodině? Například, když jste dekódovali zprávy od spolužáků? Nebo naopak, když jste se snažili 
předat informaci spolužákům? 

- Jaký je rozdíl, mezi předáváním a přijímáním informace (sdělení) mezi dvěma osobami při 
rozhovoru a v rámci masové komunikace? 

 

2. hodina 

Historie (epochy) mezilidské komunikace 

Zatímco v minulosti a není tomu zas tak dávno, byli informace vzácné a vyměňovali si je jen ti 
nejmocnější nebo nejbohatší, potýkáme se v současné době naopak s „přeinformovaností“ a dělá nám 
problém filtrovat, které informace jsou pro nás důležité. Ještě před cca 170 lety neexistovala fotografie, 
před 600 lety byl vynalezen knihtisk, první noviny se začínají objevovat v 17. stol., noviny pro masy se 
rozšiřují až v 19. století, stejně tak telegraf.  

Melvin DeFleur a Sandra Ballová-Rokeachová (1996) rozlišili několik historických epoch dle 
převažujícího způsobu komunikace: 

 epocha znamení a signálů – vrozené instinktivní reakce, naučené komunikační chování 

 epocha mluvení a jazyka – odhaduje se, že před cca 35 tisíci lety lidé již mezi sebou dokázali 
komunikovat prostřednictvím řeči (artikulovaný zvukový projev), jazyk je systém kódů sloužící 
ke komunikaci 

 epocha psaní – před 5 tisíci lety (klínové písmo v Mezopotámii), 

 epocha tisku – od poloviny 15. století (Johannes Guttenberg vynalezl mechanický knihtisk), 

 epocha masové komunikace (počátek 19. stol. – masový tisk, telegraf, telefon, poč. 20. stol. – 
film, TV, rozhlas atd.) 

Nová média lidem umožňují žít v médiích. Prostřednictvím sociálních sítí, diskuzemi pod novinovými 
články, sdílením se spolupodílejí na vytváření informací. 

Zkreslení informace 

Pokud chceme nějakou informaci o události úspěšně (objektivně) předat, tj. předat ji posluchači, tak 
jak se doopravdy stala, je třeba snažit se zabránit zkreslení informace. A to jak zkreslení způsobené 
šumem z okolí, tak zkreslení, které můžeme způsobit sami. 

Záměrné zkreslení informace = lež, manipulace, dezinformovaní, infotainment (zezábavnění 
informace, propojení informace s příběhem nebo emocí, aby čtenáře či posluchače zaujala), hoax, fake 
news 



 
 

Nezáměrné zkreslení informace = přeberu něco, co je nepravdivé, neověřím si původ informace, omyl, 
chyba, konfirmační zkreslení 

Konfirmační zkreslení je sociálně-psychologický pojem, který popisuje tendenci člověka 
upřednostňovat ty informace, interpretace a vzpomínky, které podporují jeho vlastní názor, jeho vidění 
světa a naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením nebo 
pohledem na věc. Podrobněji ke zkreslování informace viz Petr Nutil (2018). 

Aby novináři zabránili zkreslování informací, používají ustálený soubor otázek, na které se snaží 
odpovědět co nejpřesněji, když vytvářejí zprávu, článek či reportáž. 

 

Zdroje: 

 DEFLEUR, Melvin L. a Sandra J. BALL-ROKEACH. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 
1996. ISBN 80-7184-420-9. 

 NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek: průvodce postpravdivým světem. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-271-0716-2. 

 POSPÍŠIL, Jan – ZÁVODNÁ, Lucie Sára (2009): Mediální výchova. Kralice na Hané: Computer 
Media. 

Zpětná vazba pro žáky: 

 Jaké jsou výhody předávání informací pouze prostřednictvím ústní formy mezi lidmi? Jaké jsou 
nevýhody? 

 Jaký rozdíl je mezi tím, pokud předávám informaci o události, kterou jsem zažil/a, a pokud 
předávám informaci o události, kterou mi někdo sdělil? 

 

2.2 Tematický blok č. 4 (Příběhové drama Redakce) – 3 hodiny 

1. hodina 

Jak vzniká článek v redakci seriózního společenského periodika? 

Informace, které nám zprostředkovávají média, jsou jen částí reality, určitý výňatek z dění ve 
společnosti. O tom, co média zveřejní, rozhoduje redakce média. Řídí se při tom zaměřením média 
a etickým kodexem buď vlastním, nebo například Etickým kodexem ČT, ČRo či ČTK. 

Co?

(podstata a nejdůležitější 
informace)

Kdo? Kdy? 
Kde?

Jak? 
Proč?



 
 

Téma a zaměření média 

Každé médium má určité zaměření, určitou skupinu, pro kterou vyhledává zprávy a píše články 
(obyvatelé ČR, obchodníci, ekonomové, zahrádkáři, cestovatelé). Také je rozdíl, jaké je periodicita 
vydávání zpravodajství či reportáží. Denní zpravodajství zprostředkovává větší množství aktuálních 
zpráv, týdeníky či měsíčníky se zabývají podrobněji vybranými tématy. Společensko-zpravodajské 
časopisy (týdeníky, měsíčníky) jsou určeny pro širokou veřejnost a zahrnují většinou široké pole témat 
– ekonomických, politických, kulturních i vědeckých. Dobré téma je v každém periodiku takové téma, 
které zaujme čtenáře.  

 „REFLEX je svobodomyslný týdeník. Vznikl v době revoluce a sám o sobě je oslavou svobody. Je tu totiž 
pro lidi, kteří ke svému životu svobodu potřebují. A je to také týdeník zajímavých novinářských osobností 
a pozoruhodných autorů, týdeník s citem pro krásu, který zároveň hledá syrovou pravdu o věcech kolem 
nás.“  (https://www.reflex.cz/o-reflexu)  

„Respekt je český týdeník komentující aktuální dění v domácí i zahraniční politice, ekonomice 
a společnosti.“ 

Seriózní médium pracuje s významnými tématy, dlouhodobě sleduje společenské procesy a jevy, 
oslovuje odborníky, umožňuje polemiku a diskusi, případně provozuje investigativní žurnalistiku. 
Zaměřuje se na politiku, ekonomiku a společenské proměny ve světě. Hlavním formátovým obsahem 
je komentář a analýza. V článcích udržuje časovou linku, používá přesnou terminologii, vysvětluje 
kontext události, pohled odborníka, pracuje s ověřenými informacemi. Komentáře striktně a pro 
čtenáře čitelně odděluje od zpravodajství. Zpravidla má definovaný svůj etický kodex. 

Redakce časopisu (Kdo tvoří redakci?) 

Redakci ať už tištěných či elektronických médií tvoří tým pracovníků, na jejichž práci dohlíží a řídí ji 
šéfredaktor. Redakce má část organizační a tvůrčí. V redakci tištěných periodik probíhá sběr, 
ověřování, hodnocení a interpretování faktů a informací, zpracování materiálů dodaných zpravodaji, 
dopisovateli, externími spolupracovníky, využívá se i informací z Facebooku nebo Twitteru; navazuje 
redigování a korigování obsahů, jejich sestavování v žurnalistické celky včetně použití fotografií. 
Součástí redakce je také sekretariát, archiv (dnes zpravidla elektronický) a dopisové oddělení.  

Redakční rada – poradní orgán šéfredaktora, bývá složena buď z interních členů redakce, např. 
zástupců šéfredaktora, tajemníka redakce, vedoucích oddělení, nebo z významných osobností 
veřejného, politického, kulturního a ekonomického života. Redakční rada garantuje směřování 
a nezávislost média, podílí se na tvorbě jeho dlouhodobé koncepce; na pravidelných poradách 
vyhodnocuje, jak redakce plní své záměry. 

 Šéfredaktor zajišťuje koordinaci a zpracovává koncepci novin, koordinuje a usměrňuje činnost 
redaktorů.  

 Editor zodpovídá za obsah, formu a celkovou podobu svěřené části internetového portálu, 
novin nebo jiných tiskovin. V rámci své práce vyhledává a posuzuje témata k redakčnímu 
zpracování, spoluzodpovídá za objektivní a vyvážený přístup k událostem, ověřuje si zdroje 
informací a je povinen dodržovat principy novinářské etiky.  

 Redaktor. Nejobecněji je to pracovník redakce periodik ve smyslu novinář. V redakci se může 
specializovat na různé oblasti – domácí zpravodajství, politika, zdravotnictví, školství, 
zahraniční zpravodajství apod. 

 Novinář či žurnalista je člověk pracující v žurnalistice. Jeho povoláním je sbírání, ověřování 
a informací v terénu. Někdy se může používat i pojem zpravodaj. Slovo novinář bylo původně 
používáno pro člověka píšícího do novin, ale postupně se tento termín rozšířil i na lidi 
publikující v rozhlase, televizi či na internetu. Novináři mají ze zákona právo chránit svůj zdroj.  



 
 

 Fotograf zhotovuje snímky v oblasti reprodukční a technické fotografie, fotografie architektury 
a krajiny a fotografie specializované pro různé technické a vědecké účely. Novinářská 
fotografie, zpravodajská fotografie, fotožurnalismus, žurnalistická fotografie nebo 
reportážní fotografie (reportare = přinésti zprávu) je součástí žurnalistiky, která připravuje a 
vytváří snímky pro doplnění zpráv nebo článků. Novináři, kteří jsou zapojeni do tohoto oboru, 
jsou obvykle známi jako reportéři, fotožurnalisté nebo grafici a mají významný vztah k výtvarné 
fotografii. 

 Fotoreportér je fotografický novinář, který ke komunikaci, k představení svého tématu používá 
fotografický obraz, jako novinář musí posoudit zpravodajskou hodnotu události, jako fotograf 
musí fotograficky vidět, umět vybrat a zachytit správný (charakteristický) okamžik. 

 Reportér – autor reportáže (reportér či reportérka) se pohybuje na hranici zpravodajství 
a publicistiky: událost popisuje a zároveň ji i hodnotí, jeho postoj je často zřetelný a ovlivňuje 
kompozici. Podstatnými znaky reportáže je věcnost, důraz na detail (vyžaduje všímavost 
reportéra), přesnost a pokud možno objektivita. Reportáž je „rozšířeným zpravodajstvím“, je 
podrobnější a reportér je přímo u události. 

 Korektor – opravuje pravopisné chyby v textu, případně text doplňuje. Provádí se korektura 
nejen textu, ale i ilustrací, popisků. 

 Grafik je pracovník redakce odpovědný za vizuální podobu všech tiskovin a koordinátor 
činnosti ostatních profesí (fotograf, ilustrátor, grafický úpravce), které se na tvorbě publikace 
podílejí. 

Zdroje informací 

Práce novináře je zaměřena na sběr a analýzu fakt o dané události či tématu, o kterém píše. Fakt 
(factum = čin, skutek, výkon) je určitá skutečnost, událost, výsledek, pravdivý poznatek vycházející 
z empirického poznání. K tomu využívá různé zdroje: 

 vlastní zjištění redaktora, např. osobní účastí či pozorováním 

 rozhor se svědky události, informátory nebo oficiálními představiteli, s odborníky 

 oficiální dokumenty (tisková prohlášení, projektová dokumentace, úřední dokumenty, 
vyhlášky, výroční zprávy, odborné analýzy, studie) 

 Tiskové agentury (Např. Česká tisková kancelář, Reuters) 

 Archívy, databáze (knihoven, médií, státních) 

 Tiskové konference (např. vlády), zápisy státních orgánů 

 Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím), využívá se při zjišťování informací o veřejné správě (od obecních, městských či 
krajských úřadů, vlády apod.) 

 Internet, Twitter 

 Jiná média 

 

 



 
 

2. hodina 

Ověření zdroje 

Ve zpravodajství lze použít pouze důvěryhodné informace, nikoliv spekulace nebo domněnky (pozor, 
informace ale lze interpretovat). Je potřeba informace ověřovat z několika na sobě nezávislých zdrojů 
a při tvorbě zpravodajství pak vycházet z minimálně dvou, lépe tří různých zdrojů informací (výjimkou 
jsou krátké texty informativního charakteru). Důvěryhodná informace je například i ta, kterou novinář 
sám zjistí (je to potvrzený fakt, vidí něco na vlastní oči apod.) nebo ji má od spolehlivého zdroje. Za 
důvěryhodné se považují také zprávy tiskových agentur (např. Česká tisková kancelář), z tiskových 
zpráv, sdělení mluvčích, oficiální dokumenty a stanoviska, sdělení odborníků. 

Seriózní zpravodajství dává prostor vyjádřit se k situaci, události všem stranám, aktérům, kterých se 
událost či situace týká. 

Investigativní žurnalistika (Pátrací žurnalistika) 

Investigace znamená v češtině důkladné, soustavné zkoumání, vyhledávání a sbírání informací. Také se 
používá pojem pátrací žurnalistika. Jde o typ novinářské práce, který je velmi podobný pátrání 
policejních vyšetřovatelů. Je známa od 70. let 20. století. Tehdy dva američtí reportéři Bob Woodward 
a Carl Bernstein zveřejnili skandální infomrace a odposlouchávání opozice, ke kterému dal souhlas 
tehdejší prezident Spojených států Richard Nixon. Aféra je podle hotelu, kde k odposlechům došlo, 
známa jako Watergate.  

Na reportáži mohou pracovat novináři i rok či několik let. Informace, které investigativní žurnalistika 
předkládá, jsou několikanásobně ověřené. Žurnalisté se totiž snaží, aby jimi předkládané informace, co 
nejvíce odpovídali skutečnosti.  

Investigativní žurnalisté zkoumají většinou závažná témata (podvody, korupce, potlačování lidských 
práv), proto k tomu aby v daném tématu získali pravdivé informace, využívají různé prostředky – tajné 
nahrávky rozhovorů, zatajování identity, foto pasti. Novinář tyto prostředky může použít pouze 
v případě, že jedná ve veřejném zájmu. To znamená, že získání dané informace je pro společnost velmi 
důležité, vede např. k odhalení trestného činu. Investigace se někdy blíží až k detektivní činnosti. 

Otázky pro žáky: 

 V jakých případech je možné v rámci novinářské práce využít eticky sporné metody – skryté 
kamery, fotopasti, skrytá identita novináře? 

 

3. hodina 

Etický kodex novináře 

 Podávat občanům včasné, pravdivé a nezkreslené informace (zveřejňovat ověřené informace, 
dbát na rozlišování faktů od osobních názorů, hájit svobodu médií, neodchylovat se od pravdy, 
odmítat zásahy státních orgánů, nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace). 

 Dbát na vysokou profesionalitu a nezávislost v žurnalistice (nést odpovědnost za zveřejněné 
materiály, nezneužívat povolání novináře k činnosti reklamního pracovníka, nepřijímat 
úplatky, nezneužívat informace ve svůj osobní prospěch). 

 Důvěryhodnost, slušnost a serióznost (prověřovat informace, ctít požadavek na anonymitu 
zdroje, respektovat soukromí osob zejména dětí, dodržovat zásadu presumpce neviny, 
překrucování faktů je vyloučeno). 



 
 

 Nevytvářet ani neztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, barvy pleti, 
náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace. 

 Kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat dotčené osoby 
do nesnází nebo osobní tísně. 

(Shrnutí Etického kodexu České televize a Českého rozhlasu) 

Kodex ČT https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/  

Kodex ČRO https://rada.rozhlas.cz/kodex-ceskeho-rozhlasu-7722382  

Zákony ovlivňující žurnalistiku – zákon o ochraně osobních údajů, Zákon o České tiskové kanceláři, 
Zákon o České televizi, Zákon o Českém rozhlasu, Autorský zákon 121/2000 Sb., Tiskový zákon 46/2000 
Sb., Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zákon 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných 
skutečností, Zákon 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Zákon 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákoník práce 262/2006 Sb.  

Shrnutí postup zpracování tématu 

Práce na novinovém článku/ reportáže obnáší: 

1) sběr informací, vyhledávání témat 

2) vyhodnocování informací, ověřování fakt, případně analýzu informací 

3) rozhodování, jaké informace zveřejnit, zda je dané téma dostatečně zajímavé  

4) zpracování informací do článku nebo reportáže. 

 

2.3 Tematický blok č. 5 (Skupinová komunikace a spolupráce) – 2 hodiny 

1. hodina 

Empatie, naslouchání a předsudky 

Dobrý novinář si uvědomuje možná zkreslení v naslouchání a vnímání druhých. Snaží se nepodléhat 
prvnímu dojmu a pohotově reagovat na sdělení respondentů. 

Naslouchání a empatie 

Součástí kvalitní komunikace je i umění naslouchat. Může nám přinést nové poznatky, náměty na 
otázky. Novináři si běžně při rozhovoru dělají poznámky, aby nezapomněli, jaký pojem je zaujal či na 
co se chtějí zeptat. Otázky k rozhovoru, případně k tématu mají většinou předpřipravené.  

Na sdělení mluvčího se snažte dívat z jeho pohledu a nevytvářejte si definitivní úsudek, dokud plně 
neporozumíte tomu, co vám chce říci. Pokud se k mluvčímu po dobu jeho řeči chováte vstřícně a 
vysíláte různé signály zpětné vazby (empatické, upřímné, dotazy na objasnění), bude komunikace 
s mluvčím plnohodnotná. 

Chcete-li pochopit, co si někdo myslí a co cítí, naslouchejte mu s empatií. Empatie znamená podívat se 
na svět očima druhých, vcítit se do myšlení druhých, chápat jejich myšlení. 



 
 

Efektivní naslouchání je jak nezaujaté (jsme přístupní novým informacím) tak i kritické. Kritické 
naslouchání znamená uvědomovat si na nesrovnalosti v promluvě mluvčího a upozorňovat jej věcně 
na ně. 

Paměť – Člověk si nepamatuje, to, co slyšel, ale to, co si myslíme (vzpomínáme), že jsme slyšeli. Ve své 
paměti nereprodukujeme přesně, co nám někdo řekl, ale spíše rekonstruujeme přijatá a zaznamenaná 
sdělení do nějakého systému, který nám dává smysl. 

Předsudky, stereotypy 

Předsudky nebo stereotypy jsou zkratky ve vnímání. V oboru sociologie nebo psychologie stereotyp 
znamená zafixované vnímání skupiny lidí. Zafixované dojmy mohou při setkání s příslušníkem některé 
takové skupiny na něj pohlížet především jako na příslušníka této skupiny a zkreslovat pohled na něj 
a případně informace, které o něm chceme zprostředkovat. Stereotypy brání vidět individualitu 
jednotlivce. Každý máme stereotypy např. vůči národním, náboženským skupinám, mužům, ženám, 
kriminálníků, prostitutkám, lidem co nosí značkové oblečení nebo naopak apod., je třeba si toto 
uvědomit a při komunikaci se zaměřit spíše na specifické vlastnosti jednotlivce.  

Aktivní naslouchání je technika zpětné vazby, kdy posluchač vysílá zpět k mluvčímu, co je podle jeho 
názoru podstatou přijatého sdělení jak po stránce obsahové, tak pocitové. Aktivní naslouchání není 
pouhé přesné opakování slov mluvčího, ale spíše vyjádření vlastního chápání jeho sdělení jako určitého 
významového celku.  

- Pomáhá ověřovat, zda jste pochopili, co mluvčí řekl, a také co tím mínil. Zpětná vazba 
reflektující vaše chápání významu sdělení dává mluvčímu příležitost v případě potřeby 
nabídnout objasnění. Tak se zvyšuje pravděpodobnost, že každé další sdělení bude přesnější 
a výstižnější. 

- Dáváte mluvčímu najevo, že uznáváte a přijímáte jeho pocity. 
- Podněcuje mluvčího, aby zkoumal své pocity a myšlenky. 

Techniky aktivního naslouchání: parafrázovat myšlenky mluvčího, vyjadřovat pochopení a klást otázky 

Otázky: 

 Jakým způsobem si vytváříte představu o druhých? Dokážete se vcítit do druhých lidí? Co jste 
si zapamatovali z rozhovoru se spolužákem? Dokážete aktivně naslouchat ostatním lidem? 

 

2. hodina 

Jak se dohodnout? 

Ke komunikaci (ve smyslu rozhodování, řešení problémů) v rámci malých skupiny i velkých 
společenských uskupení a organizací slouží následující komunikační prostředky. 

Konsensus  

Konsensus je shoda mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas, obecně jakýkoliv 
vzájemný souhlas. Na rozdíl od hlasování a vlády většiny, konsensus není výsledek pouze racionální, 
ale také emocionální. Bývá výsledkem předchozí diskuse, sporu, kompromisů, dohadování atd. Je tudíž 
složité k němu dojít, jelikož je založen na dobrovolném přístupu a předchází mu diskuze, spory 
a kompromisy. Proto má konsensus také velký význam legitimizační. Konsensus připouští souhlas 
většiny, ale také přítomnost a vyjádření nesouhlasu ze strany menšiny. Díky tomu se menšina, která 



 
 

nesouhlasí, nemusí cítit jako vyhoštěná a utlačovaná, a tak je možné dospět souhlasu. Protikladem ke 
konsensuálnímu rozhodování je buď rozhodování autoritativní, nebo hlasováním. 

Všeobecný souhlas 

Pro návrh musejí hlasovat všichni členové skupiny tzv. jednomyslně. Nejsložitější způsob rozhodování 
(hlasování). Musejí mu předcházet dlouhé diskuze, vyjednávání, dokud s návrhem nesouhlasí všichni. 
Výhodou je vysoká míra legitimity, návrh vyhovuje všem, nezaniká hlas menšiny. Jednomyslně se 
hlasuje např. v Radě Evropy při významných hlasování – například vstup nového státu do EU. 

Hlasování 

Své kořeny má hlasování již ve starověkém Řecku (sloužilo k volbě kandidátů do vybraných úřadů či 
k rozhodování o osudu jednotlivců tzv. ostrakismus). Hlasování je součástí rozhodovacího procesu, kde 
určitá skupina zúčastněných – v politice voličů, nebo jejich volených reprezentantů – dá najevo svůj, 
závazný, názor. Hlasování je běžný demokratický způsob, jak řešit věci, včetně sporných, u nichž je 
žádoucí, nebo ze zákona nutná, shoda (stanovené většiny). Demokratickému hlasování předchází 
veřejné diskuze a debaty, ve kterých je tříben názor na věc a jsou zohledňována různá stanoviska, 
včetně dopadu na vývoj společnosti, veřejné finance, právo atd. V méně demokratických a totalitních 
systémech bývá hlasování manipulováno, potlačeno až úplně znemožněno.  

Rozlišujeme dva základní způsoby hlasování: hlasování tajné a hlasování veřejné. 

 Hlasování tajné – typický způsob hlasování v demokratických volbách pomocí hlasovacího 
lístku – volby do parlamentu a senátu, volba prezidenta, volba zastupitelů. 

 Veřejné hlasování (aklamace) – veřejné hlasování je hromadný a zjevný projev souhlasu nebo 
nesouhlasu, a to zvednutím ruky, povstáním nebo zvoláním (tzv. aklamace). Např. poslanci 
v poslanecké sněmovně hlasují veřejně.  

Hlasování zvolenými zástupci 

Lid, společnost či skupina vyberou nebo zvolí zástupce, kteří za ni rozhodují o věcech celé skupiny. 
Např. konkláve nebo dříve volba prezidenta v ČR. Konkláve je shromáždění kardinálů volící papeže. 
V roce 1274 papež Řehoř X. definitivně zavedl navíc uzavření kardinálů před vnějším světem při 
hlasování – a to doslova. Kardinálové byli zavřeni do jedné místnosti a z vnějšku jim bylo podáváno jen 
jídlo a pití. Uzavřená volba umožňuje kardinálům plně se koncentrovat na svůj úkol a vyhnout se 
možným snahám volbu zvenčí ovlivnit. 

Právo veta 

Veto (latinsky zakazuji) označuje stav, kdy jedna strana má právo jednostranně zastavit například 
zákonodárný proces. Veto tak dává neomezenou moc znemožnit přijetí (nebo změnu) zákona, nedává 
ale žádnou možnost nějaké změny prosadit. Prezident České republiky má pravomoc vrátit jakýkoli 
přijatý zákon, s výjimkou zákona ústavního, Poslanecké sněmovně k novému projednání samostatně i 
bez vládního návrhu. Absolutní veto používají také stálí členové Rady bezpečnosti OSN. 

Los 

Například volby ve starověkém Řecku využívaly los. O volbě rozhoduje náhoda, jakoby vyšší moc. Volba 
tak může být pro skupinu snáze přijatelná, než když by rozhodovala např. autorita, která může mít na 
rozhodnutí osobní zájem. I u nás se rozhoduje losem při volbě senátorů. 



 
 

Rozhodování dle autority 

Slovo autorita (z latinského augere: růsti, posílit, podpořit, uplatnit) označuje buď osobu, jejíž názory, 
postoje či rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi, nebo také jejich vztah k 
tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají (např. rozhoduje ten nejstarší, 
přenecháme rozhodnutí odborníkům). V angličtině a dalších jazycích může znamenat také úřad, 
pověřený rozhodováním v nějaké věci. 

Tradičně rozlišujeme dva typy autorit: 

 Autoritu přirozenou či neformální, založenou na přesvědčivosti určité osoby, na dobrých 
zkušenostech s jejími radami či rozhodováním. 

 Autoritu formální, to jest výslovné vůdčí společenské postavení nějaké osoby, která je 
rozhodováním pověřena a může poslušnost případně i vymáhat. 

Důležitým znakem autority je, že nepoužívá násilí, což znamená, že tam, kde je zapotřebí nátlaku, se 
nejedná o autoritu. Autoritativní osobnost má své postavení dané, ovšem její vůdčí charakter je 
autoritou pouze ve chvíli, je-li uznán oběma stranami. Autoritou může být například šaman, stařešina, 
odborník. 

Diktátor 

Diktátor/despota je vynucená autorita, která rozhoduje o určité skupině osob nátlakem na danou 
skupinu – hrozbou smrti, násilím, uvězněním apod. Diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma 
vlády, ve které je politická moc držena diktátorem nebo politickou skupinou. Nedemokratické formy 
vlády často k legitimizaci své moci využívají demokratické nástroje – volby, ústavu atd. Volby a soudy 
jsou však zmanipulované a ústava není reálně dodržována. 

Otázky pro žáky 

 Jaké jsou výhody a nevýhody dorozumívání mezi dvojicemi, v rámci malé skupiny a na úrovni 
velkého společenství? 

 Co přináší společné vymýšlení, formování myšlenek s větším počtem lidí? 
 Jakým způsobem se liší vaše osobní pojetí šťastného života od pojetí, na kterém se shodla, 

domluvila celá třída. 
 Který způsob rozhodování je podle Vás nejspravedlivější? Jaké jsou jeho výhody a jaké jsou 

jeho nevýhody? 
 Jakou roli hraje zpravodajství a média v dorozumívání mezi státy či občany, politiky v rámci 

státu, města? 

 

2.4 Tematický blok č. 6 (Rádio Student) – 4 hodiny 

1. hodina 

Co je typické pro rozhlasové vysílání? 

Rozhlas (hovorově rádio) je prostředek masové komunikace založený na akusticko-auditivním principu 
– přenosu zvuku na dálku. Šíří pořady slovesné, hudební a smíšené, zpravodajské, publicistické 
(komentáře, fejetony o společenských jevech), vzdělávací, umělecké, zábavné apod.  



 
 

Jako přenosové médium slouží rádiové vlny (elektromagnetické záření) jak z pozemních, tak satelitních 
vysílačů, v poslední době se rozhlas šíří také digitálně a pomocí internetu.  

Rozlišujeme opět rozhlas – veřejnoprávní (Český rozhlas), komerční – soukromá rádia (Evropa 2, FM 
Plus, atd..),  

Digitální rádia a „podcasty“ 

Na internetu najdeme také tzv. čistě digitální rádia, která lze poslouchat výhradně přes internet, 
případně přes digitální televizní přijímač. Příkladem je Radio Wave – stanice Českého rozhlasu pro 
mladé, s hudbou, recenzemi, reportážemi anketami a soutěžemi. Díky internetu se navíc rozšířili tzv. 
podcasty – zvukové nahrávky volně dostupné, které je možné poslouchat kdykoliv a sestavit si tak 
prakticky svůj vlastní rádiový program. 

Zajímavosti: Dle průzkumů důvěryhodnosti různých TV stanic, tisku a rádií mezi obyvateli ČR je Český 
rozhlas považován za jedno z nejdůvěryhodnějších médií. Průzkumy ukazují, že nejčastěji poslouchají 
lidé rádio v zaměstnání nebo při domácí práci. 

Otázky pro žáky k tématu: 

 Jaký je rozdíl mezi sledováním rozhlasového a televizního vysílání? Má nějaké výhody 
poslouchat rádio? 

 Posloucháte pravidelně nějakou rádiovou stanici? 
 Jaké rádiové stanice znáte? 
 Co všechno bývá obsahem rádiového vysílání? 

Možná témata k reportáži: 

- Sportovní zápas 
- Reportáž z exkurze 
- Pozvánka na kulturní akci 
- Školní jídelna 
- Reportáž o budově školy, případně okolí školy 

 

 2. hodina 

Obsah rozhlasového vysílání je různorodý, jedná se o hudební programy, recenze, reportáže, 
rozhovory, diskuze, ankety, soutěže, zpravodajství, reklamy, pozvánky, komentáře, fejetony či glosy. 

Anketa = novinář klade více osobám jednu otázku 

Rozhovor = novinář klade více otázek jedné osobě 

Recenze = kriticky zaměřený druh publicistiky, který představuje nové dílo uměleckého charakteru 

Komentář = vychází z aktuální zprávy, kterou dává do souvislostí, odhaluje pozadí, příčiny i důsledky, 
připojuje subjektivní pohled 

Glosa = často ironický komentář k situaci, události, zprávě 

 

 



 
 

Rozhlasová reportáž 

Základním prvkem reportáže je zpráva (o sněhové kalamitě, filmovém festivalu, otevření nového úseku 
dálnice, o kulturním centru). Jejím úkolem je informovat posluchače, co nejdříve po uskutečnění 
události, o které má informace být.  

- Reportéři mají většinou omezený krátký čas na zpracování reportáže. Cílem je podání informací 
o skutku, který se stal a o místě, kde se stal.  

- Na autentičnosti reportáže přidává atmosféra místa, kde se událost odehrála a rozhovory 
s účastníky události.  

- Projev reportéra musí být srozumitelný a přesný. Stejně tak je kladen důraz na stejný rytmus 
projevu a jeho plynulost.  

- Stejně jako všechny rozhlasové pořady musí reportáž podnítit posluchačovu imaginaci, aby 
si dokázal zprostředkovávanou událost nebo místo představit.  

Reportáž může být natáčena i ve studiu, ale ideálně je natáčena přímo na místě, kde je možné zachytit 
i zvukovou kulisu místa. Může být také kombinací studiového příspěvku se záznamem z místa události. 

Podcast 

Slovo podcasting vzniklo spojením názvu přehrávače iPod (Pod = Personal On Demand) firmy Apple 
s anglickým slovem broadcasting, vysílání. Název se vžil i přesto, že je zavádějící, protože k využívání 
podcastingu není iPod potřeba, ani se nejedná o vysílání v tradičním slova smyslu. Čeština přejala tento 
anglický výraz v podstatě beze změny. 

Jinglee = znělka v rádiu či televizi. Něco, co upoutává pozornost, zvoní, rachtá, kliká, zpravidla akord 
nebo rytmický zvuk (může být i součást spotu). Odděluje jednotlivé reportáže, reklamy, písničky. Může 
obsahovat název rádia, rádiového pořadu, krátký text, slovní hříčku (např. „Čichám, čichám. Větřím, 
větřím. Rádio Student!“). 

 3. hodina 

Jak vytvořit rádiový program (podcast)? 

Rádiový podcast je audio nebo video soubor publikovaný na internetu, který je snadno šiřitelný, 
dostupný a automatizovaně nabízený konzumentům. Rádio podcasty obsahují většinou rozhovory, 
komentáře na dané téma – politika, ekonomika, hudba, jízda na kole, jídlo a zdraví, cestování, příroda, 
historie, náboženství, internet a digitální technologie atd. 

Pro rádiový program (podcast), který chceme v našem případě zveřejnit na YouTube, budeme 
potřebovat PC nebo laptop s nainstalovanými příslušnými programy, externí mikrofon s USB, který lze 
připojit přímo k PC nebo laptopu. Případně je možné použít mikrofon, který je součástí laptopu, je ale 
třeba otestovat jeho kvalitu, zda jsme s jeho pomocí schopni zachytit hlasy skupinky mluvčích. Dále 
budeme potřebovat diktafon.  

Programy pro nahrávání a úpravu zvukových nahrávek dostupné na internetu:  

- program Audacity (volně ke stažení zde: Audacity) – editor digitálního zvuku, umožňuje 
nahrávání zvuku přes mikrofon (interní nebo externí), úpravu nahrávek – oříznutí, odstranění 
šumu 

- Windows Media Player (ke stažení zde: 
https://www.stahuj.cz/multimedia/multimedialni_prehravace/microsoft-windows-media-
player/) a  



 
 

- Editor videa (program je součástí Windows 10) nebo Windows pro Movie Maker (ke stažení 
zde: https://www.slunecnice.cz/sw/windows-movie-maker/). 

Pokud se chcete věnovat vytváření podcastingu více profesionálně, doporučujeme pročíst si například 
tento návod: Jak vytvořit vlastní podcast? | MladýPodnikatel.cz. (MladýPodnikatel.cz - magazín o 
podnikání na internetu [online]. Copyright © 2019 [cit. 29.02.2019]. Dostupné z: 
https://mladypodnikatel.cz/jak-vytvorit-vlastni-podcast-t26896) Návod popisuje profesionální 
techniku nutnou k nahrávání podcastu, jaké mikrofony lze pořídit a radí i s obsahem.  Skutečné on-line 
rádio si pak můžete zdarma zkusit založit například na http://www.radiohosting.cz/sluzby/free-radio/. 
Na toto rádio pak můžete nahrát reportáže z projektového dne a mnohé další.  

Podrobný popis postupu: 

1. Nahrání jingleu na PC nebo Laptop 

Pomůcky: program Audacity (volně ke stažení zde: Audacity), mikrofon připojený k PC nebo laptopu 
(případně laptop s mikrofonem) 

Audacity je nahrávací software pro operační systémy Windows i Mac. Program je v češtině a s jeho 
pomocí a s pomocí mikrofonu nahrajeme rádiovou znělku přímo na PC nebo Laptop. Samotný program 
lze použít i k úpravám nahrávky, nám ale bohatě postačí, že si jeho prostřednictvím nahrávku 
nahrajeme a uložíme do PC v požadovaném formátu (WAW).  

Nahrání a uložení souboru je v programu celkem intuitivní. Pro nahrávání stačí po otevření programu 
zmačknout tlačítko symbolizující „Record“ (červené kolečko) a nahráváte zvuk (mikrofon zabudovaný 
v notebooku se s programem propojí automaticky). Nezačínejte mluvit (respektive nenahrávejte 
jingle) hned se zmáčknutím tlačítka „Rekord“, ale až chvíli po a stejně tak vypínejte nahrávku tlačítkem 
stop chvíli po tom, co přestanete mluvit. Výsledná nahrávka se dá oříznout či zbavit šumu. Nahrávku 
uložíte přes záložku „Soubor“  „Uložit v jiném formátu“. Doporučujeme uložit nahrávku ve WAW. 
Podrobný videonávod, jak vytvořit nahrávku a odstranit z ní šum, můžete zhlédnout zde: 
https://youtu.be/v3f1XXiNRTg (délka: 2 min). 

Poté co nahrajeme jingle do Audacity, uložíme stopu do zvláštního souboru (můžeme mu dát např. 
název „Rádio Student“ a stopu nazvat „jingle_1“). Do stejného souboru stáhneme také reportáže 
z diktafonu.  

Pozn.: Pokud byste se jingley či podklady pro reportáž rozhodli nahrát na mobilní telefony. Je potřeba 
všechny nahrávky, které mají být posléze spojeny nahrát na jedno mobilní zařízení. Nahrávky od 
různých modelů mobilních telefonů či značek mívají různě formáty, do kterých ukládají zvukové stopy. 
Může být posléze komplikovanější spojit jingley a reportáže do jedné stopy. 

4. hodina 

2. Složení programu rádia – vytvoření seznamu stop 

Když máme pohromadě všechny jingley a reportáže z diktafonu (tj. rozhovory, úvodníky, komentáře). 
Seřadíme je do seznamu stop, který si vytvoříme ve Windows přehrávači médií – Windows Media 
Player (https://www.stahuj.cz/multimedia/multimedialni_prehravace/microsoft-windows-media-
player/). Jedná se o nejrychlejší způsob, jak jingley a nahrávky seřadit a přehrát.  

3. Vytvoření rádiové nahrávky pro YouTube a nahrání na YouTube 

Pro nahrání nahrávky na YouTobe je nutné ze zvukové stopy vytvořit video ideálně ve formátu MP4. 
K vytvoření radiové nahrávky, kterou lze nahrát na YouTube použijeme Editor videa (program je 



 
 

součástí Windows 10)/Windows pro Movie Maker (ke stažení zde: 
https://www.slunecnice.cz/sw/windows-movie-maker/).  

Ke složení potřebujeme jakýkoliv obrázek (jpg) nebo fotografii, ke které nahrajeme program rádia 
(respektive nahrávky jingleů a nahrávky z diktafonů). Po otevření Editoru videa dáte „Přidat nový 
projekt“, do projektu nahrajete obrázek a přidáte ho do scénáře. Ve scénáři si můžete nastavit celkový 
čas videa. Nahrávky přidáme přes vložení hudby k obrázku (do scénáře) a přes tlačítko „Hudba na 
pozadí“ (v menu nahoře). Pak projekt uložíte přes „Exportovat a sdílet…“, respektive vytvoříte video 
ve formátu mp4 a uložíte. 

Zpětná vazba: 

 Co pro vás bylo během natáčení podcastu nejnáročnější? Co pro vás bylo naopak 
nejsnazší? 

 Co jste se při natáčení reportáže naučili nového? Co jste se dozvěděli nového? 

 

 

  



 
 

3 Metodická část 

Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt (v rámci předmětu ZSV, ČJ, nebo 
informační technologie), kterému předchází úvod do výukového programu a případně i beseda 
s novinářem. Besedu je možné realizovat i až na konci programu. Druhou variantou je realizace 
výukového programu v rámci běžné výuky prostřednictvím dvouhodinových bloků. 

V následující metodice jsou jednotlivá témata výukového programu rozepsána na úrovni 1. hodiny 
(45 min). Některé aktivity je tak možné realizovat samostatně v rámci jedné hodiny. Nicméně většinu 
aktiv doporučujeme realizovat v delších časových blocích (především Hru na redakci a Rádio Student), 
Ideální způsob realizace je popsán u jednotlivých metodických bloků. 

Doporučení pro využití v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením a ADHD 

Program je využitelný i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují a 
mají získávat stejné kompetence jako všichni ostatní žáci (přestože úroveň a obsah jednotlivých 
kompetencí mohou do určité míry být přizpůsobeny možnostem a limitům těchto žáků). Při realizaci 
programu v takových případech je třeba respektovat následující specifika: 

 Používané pojmy je třeba podrobně a srozumitelnou formou vysvětlovat – zejména s ohledem 
např. na žáky s lehkým mentálním postižením (vzdělávají se především na učilištích), případně 
na přítomné žáky se smyslovým postižením (sluchovým nebo zrakovým) anebo žáky 
s poruchami autistického spektra; u všech těchto skupin je nutné počítat s určitými (do značné 
míry individuálními) obtížemi v porozumění cizím nebo málo frekventovaným pojmům, a také 
s omezeným rozsahem slovní zásoby (i té pasivní). Rovněž orientace těchto žáků 
v problematice společenských a občanských vztahů a souvislostí může být pravděpodobně 
velmi omezena. Je třeba vše zjednodušovat a popisovat. 

 Abstraktní pojmy je vhodné nejen vysvětlovat, ale také propojovat s využitím konkrétních 
a praktických příkladů a ukázek. Jinak tito žáci totiž nemusí správně porozumět i významu 
takových pojmů, jako např. „komerční“ nebo „veřejnoprávní“. 

 Při aktivitách, kde žáci pracují např. s konkrétními vzorky mediálních zpráv, které mají třídit, 
rozlišovat nebo porovnávat, je třeba využívat dostatečně kontrastní typy zpráv, aby sledované 
prvky a znaky byly dobře patrné a odlišitelné (žáci často nedokážou správně diferencovat). 

 Je také nutné ponechat dostatečný čas na zpracování zadaných úkolů u žáků s některými typy 
obtíží (např. žáků s mentálním postižením nebo se specifickými vývojovými poruchami učení), 
kteří potřebují někdy i násobek časového limitu ve srovnání s ostatními žáky, aby měli možnost 
splnit takový úkol kvalitně a úspěšně (pokud vůbec). 

 Pro hyperaktivní žáky (s ADHD) je vhodné složitější a delší úkoly rozfázovat do menších 
a kratších dílčích podaktivit, které mohou plnit postupně. Aktivity provázené volnějším 
pohybem budou u těchto žáků ale zpravidla velmi oblíbené a vítané. 

 U všech těchto žáků je třeba kontrolovat správné porozumění zadání úkolu (některé formulace 
zadání jsou v programu poněkud složité na úroveň takových žáků) a poté ověřovat v průběhu 
realizace aktivity jejich postup a případně jim poskytovat nezbytnou podporu, aby mohli 
aktivitu úspěšně dokončit (snížená schopnost čtení a porozumění textu u žáků s mentálním 
postižením, vysoká chybovost při čtení textů u žáků s dyslexií nebo dysortografií apod.). 

 U žáků s mentálním postižením je nutné počítat s omezenou schopností prostorové 
a pravolevé orientace a příp. také se zvládáním požadovaných pohybových úkonů (např. při 
hře „Bing, Beng, Bang“, která by byla značně komplikovaná také v případě účasti některých 
žáků se smyslovým postižením apod.). 



 
 

3.1 Metodický blok č. 1 (Média a informace) – 2 hodiny 

Tematický blok Média a informace slouží jako úvod do výukového programu, který má žáky motivovat 
k tomu, aby se zajímali o to, jak vznikají informace i o způsob, jak je přijímají. 

Téma Média a informace je ideální probrat v dvouhodinovém bloku (90 min). Případně lze rozdělit 
téma do dvou hodin s tím, že v první hodině seznámíte žáky s formami současných masových médií – 
komerční, veřejnoprávní, tisk, nová média, a v druhé hodině s žáky analyzujte jimi vybranou zprávu na 
různých zpravodajských webech. Případně je možné také první blok zkrátit (vynechat prezentaci) 
a probrat téma v jedné hodině. 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Média jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů informací o společenském a politickém dění. V tematickém 
bloku Média a informace se s žáky zabýváme, jakým způsobem média fungují, jaké jsou jejich cíle i jaký 
k nim máme vztah. Úvod probíhá nejprve formou diskuze s žáky o tom, jaká média sledují, respektive 
kde, z jakých zdrojů získávají zprávy a informace o společenském dění, na diskuzi přímo navazuje výklad 
o roli a postavení současných médií ve společnosti. Žáci se seznámí s formami současných masových 
médií – komerční, veřejnoprávní, tisk, bulvár, nová média.  

Pomůcky: tabule, psací potřeby, shrnutí prezentace pro žáky (viz příloha 4.1.1), text pro učitele (viz 
příloha č. 5.1.1), prezentace (viz příloha 5.1.2) 

Metody: diskuze, výklad 

Předpokládané výstupy: Žáci se seznámí s rolí a postavením současných médií ve společnosti, seznámí 
se se základním rozdílem mezi komerčními a veřejnoprávními médii, s pojmem bulvarizace médií 
a negativy sledování zpráv pouze prostřednictvím Facebooku. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Hodinu zahájíme diskuzí a položíme žákům několik otázek: 

Odkud získáváte informace, zprávy ze světa (o společenském, politickém dění)? Pokud zmíní obecně 
internet, řekněte jim, ať jmenují konkrétní stránku. 

Všechny odpovědi, zdroje informací (konkrétní TV stanice, rádia, on-line media, webové zpravodajské 
stránky, časopisy, noviny apod.) učitel zapíše na tabuli. Cílem je získat co nejvíce odpovědí, nicméně 
nenutíme žáky do odpovědi, pokud sami nechtějí. Nehodnotíme odpovědi. Zapisujte, i pokud žáci zmíní 
Facebook či jiné sociální sítě, ale upozorněte, že samy o sobě sociální sítě zpravodajskými médii nejsou. 
Sdílí něčí osobní zkušenosti či příspěvky z jiných stránek. Pokud žáci Facebook nezmíní, zeptejte se jich 
sami, zda Facebook využívají k získávání informací o dění ve světě.  

Poté co se všichni vyjádří, rozeberte odpovědi: 

 Za a) z hlediska různorodosti – jmenovali žáci různé zdroje? (většinou využíváme různé zdroje 
informací, většinou nesledujeme jen jednu TV stanici jako naši rodiče/prarodiče -> můžeme různě 
vnímat svět (sociální bubliny)  

Položte žákům doplňující otázku a proveďte průzkum, jaké typy masových médií sledují: 

Sleduje někdo pravidelně jednu TV stanici, rádio, čtete noviny nebo časopisy? Nebo používáte více 
zdrojů informací? 



 
 

Dále zmiňte výsledky průzkumů – jaká média v současnosti obyvatelé ČR využívají nejčastěji jako zdroje 
informací. U mladých lidí to bývají právě sociální sítě a obecně internet, z kterého čerpají informace, 
zprávy ze „světa“, významnou roli jako zdroj informací má stále i televize. Z internetových 
zpravodajských webů jsou nejčastěji navštěvovány novinky.cz a idnes.cz. Čtenost denního tisku (novin) 
klesá, nicméně většina tištěných deníků působí také na internetu a je pravděpodobné, že částečně se 
jejich čtenáři přesunuli tam. 

Za b) z hlediska typů jednotlivých zdrojů (TV, internet, tisk). 

Jedná s o masová média? Jaké typy masových médií se objevují v odpovědích nejčastěji – internet, 
sociální sítě, TV stanice, tisk, rádio? Zeptejte se žáků, zda by u zmíněných TV stanic či rádií dokázali říct, 
zda se jedná o média komerční nebo veřejnoprávní a jaký je mezi nimi rozdíl. Sdělte jim základní rozdíly 
ve vlastnictví, zdrojů financovaní, cílů a úpravy jejich činnosti v zákonech (Zákon o rozhlasovém a 
televizním vysílání, Zákon o České televizi, Tiskový zákon). Základní rozdíly viz podklady v příloze č. 1.1. 

Na závěr diskutujte s žáky o roli tzv. nových médií (internet, elektronické sociální sítě, Facebook). 
Diskutujte s žáky o tom, jaké jsou výhody a nevýhody nových médií v šíření a sdílení informací – zmiňte 
jejich výhody i nevýhody z podkladů. Zeptejte se, zda si myslí, že je vhodné využívat Facebook (nebo 
jiné sociální sítě) jako výhradní zdroj informací o veřejném dění? Zmiňte základní negativa z podkladů 
(viz příloha č. 2.1). Za druhé se zeptejte studentů, zda se již na internetu setkali se zprávou, která se 
posléze ukázala jako nepravdivá?  

Doporučení pro edukaci žáků s MP 

Pro žáky s lehkým mentálním postižením je třeba jednotlivé typy médií zjednodušit, konkretizovat = 
ukázkami, příklady… (vysvětlit pojmy srozumitelně – např. slovo „komerční“ a „veřejnoprávní“ nemusí 
dobře chápat apod…). 

Reflexe (v případě, že ihned nenavážete 2. hodinou) 

 Jsou zprávy, které sledujeme v mediích dostatečně vypovídající o současném světě? Proč ano? 
Proč ne? 

 Jaká je další role médií v dnešní společnosti (kromě té informační)? Proč sledujete média? Co 
nám přináší? 

 Důvěřujete médiím? 

Zdroje pro aktuální statistiky čtenosti deníků, zpravodajských webů, TV:  

 www.mediaguru.cz – statistiky čtenosti deníků, zpravodajských webů, většinou převzaté od 
výzkumných agentur Median, Nielsen Admoshpere, ATO, Mediaresearch 

 https://www.median.eu/cs/?p=1981 – statistiky čtenosti deníků, sledovanost médií (tv, 
internet, rozhlas), volební preference 

 https://www.nielsen-admosphere.cz/pro-media/tiskove-zpravy/page/7/ - sledovanost médií 
(tv, internet, rozhlas) a reklamy 

 http://www.ato.cz – sledovanost televizních stanic 
 Data zveřejněná na výše uvedených serverech jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 

121/2000 Sb. v platném znění. Pozn.: Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo při 
vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení 
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah 
odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-
li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále 
název díla a pramen. 



 
 

 

2. hodina 

Cílem druhé části bloku je ukázat žákům, jakou formu by mělo mít seriózní zpravodajství – předkládá 
čtenářům ověřená/ověřitelná fakta, uvádí své zdroje, je srozumitelné, uvádí, kdy se ve zprávě jedná o 
názor/komentář svědka události, odborníka, instituce či autora, autor zprávy je dohledatelný. Žáci 
pracují nejprve ve skupinkách, interpretují jednu zprávu různými způsoby – jako seriózní zprávu, 
bulvární, jako konspirační teorii. V závěru dohromady analyzují příklady hoaxů a dezinformací. 

Pomůcky: flipchartový papír pro každou skupinu a lepidlo, lepenka či magnety pro upevnění papírů na 
tabuli, vytištěná a rozstříhané názvy masových médií z průzkumu důvěryhodnosti médií do každé 
skupiny, prezentace s příklady hoaxů a dezinformací, shrnutí tématu pro žáky (příloha 4.1.3) 

Metody: skupinová práce, diskuze, výklad 

Očekávané výstupy: Žáci umí zanalyzovat mediální sdělení, umí určit, zda se jedná o manipulativní 
sdělení, ví kde hledat autora sdělení, jak hledat zdroje sdělení. Dokáží definovat pojem dezinformace, 
hoax, konspirační teorie 

Podklady pro učitele: texty pro učitele – Definice dezinformace a jak ji rozeznat, Etický kodex novinářů 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Po diskuzi následuje rozehřívací aktivita. Žáci stojí v kruhu, jeden tleskne a ukáže na nějakého spolužáka 
přes kruh, řekne název média, které sleduje nejčastěji a vymění si s dotyčným místo. 

Žáci sedí v kruhu. Zeptejte se každého, zda je nějaká zpráva, jakákoliv, která je v poslední době zaujala? 
Vyberte ze jmenovaných zpráv jednu, která zároveň proběhla i v médiích a kterou se následně budou 
žáci následně zabývat. Pokud bude více zajímavých zpráv, můžete jednu vylosovat. Poté řekněte 
žákům, ať se rozdělí do skupin po cca 4 až 5 a vybranou zprávu zpracují: jedna skupina jako televizní 
zpravodajství, jedna skupina jako zprávu pro bulvární deník (titulek, 3 věty a fotografii jako živý obraz), 
jedna skupina jako rozhovor pro Český rozhlas, jedna skupina jako zprávu pro seriózní médium (např. 
Hospodářské noviny) a jedna skupina jako konspirační teorii. Nechte jednotlivé skupiny, ať si vyberou 
způsob prezentace. 

- Jakým způsobem se prezentace zpráv od sebe lišily? 
- Upozorněte žáky, že zpravodajství je založeno na faktech, nespekuluje, neobsahuje zavádějící 

informace či hodnotící komentáře autora. Nesnaží se nám vnutit nějaký názor, nechává nám 
prostor pro to vytvořit si vlastní. 

Jakým médiím důvěřujete? 

Žáci se rozdělí do skupin cca po 4 žácích. Každé skupině rozdejte loga různých TV stanic, rádií a deníků, 
které zprostředkovávají zpravodajství pro obyvatele ČR (využijte média z výsledků průzkumu 
důvěryhodnosti médií). Skupinám dejte za úkol seřadit je podle důvěryhodnosti, která média vnímají 
jako nejdůvěryhodnější a nejméně důvěryhodná. Loga ať nalepí na arch papíru od 
nejdůvěryhodnějšího. A připraví si důvody, proč zvolili dané pořadí, z jakého důvodu danému médiu 
důvěřují a naopak. Pokud některé médium vůbec neznají, nehodnotí jej. Na seřazení mají 5 minut. Když 
mají všechny skupiny hotový úkol, vyvěsí skupiny výstupy na tabuli. Nechte žáky, ať si prohlédnou 
výstupy skupin a diskutujte s žáky o tom:  

- Zda se pořadí shodují?  
- Z jakých důvodů jednotlivé skupiny zvolily daná pořadí?  



 
 

Představte žákům současné výsledky průzkumů důvěryhodnosti médií. Vysvětlete žákům, že daná 
média jsou různým druhem masových médií – veřejnoprávní, komerční, periodický tisk, bulvární, 
nicméně zpravodajství v nich musí být objektivní (tj. pravdivé a založené na faktech, důvěryhodných 
zdrojích) a vyvážené (dává prostor k vyjádření všem stranám, kterých se událost týká). 

Setkali jste se někdy s nepravdivou zprávou? Kde? V jakém médiu?  

Promítněte v prezentaci několik příkladů zavádějících zpráv a hoaxů. Diskutujte s žáky o tom, co je 
cílem daného sdělení, které autoři předkládají a zda informacím ve zprávě důvěřují? Proč ano, proč ne. 
Uveďte zavádějící informace, hoaxy na pravou míru. Ukázat na nich jaké náležitosti má mít 
důvěryhodná zpráva – uvedený zdroj informací (minimálně 2), autora příspěvku, fakta podložená. 

- Migranti v Chebu (hoax, Facebook) 
- Kauza Lithium (MF Dnes / AENews) 
- Muslimové v Teplicích (video na YouTube)  

Doporučení pro edukaci žáků s MP 

Při aktivitách, kde žáci pracují např. s konkrétními vzorky mediálních zpráv, které mají třídit, 
rozlišovat nebo porovnávat, je třeba využívat dostatečně kontrastní typy zpráv, aby sledované prvky 
a znaky byly dobře patrné a odlišitelné (žáci často nedokážou správně diferencovat). 

Reflexe: 

- Shrňte s žáky a zapište do několika bodů, jaké znaky by mělo mít objektivní a vyvážené 
zpravodajství – vychází minimálně z 2 (důvěryhodných) zdrojů, je uveden autor příspěvku, 
názory a komentáře jsou jasně označeny, nepodsouvá nám, co si máme myslet, obsahuje 
vyjádření všech stran, kterých se situace týká. 

Doporučené zdroje, doplňující informace pro učitele: 

 Surfařův průvodce po internetu poskytuje návod jak odhalit manipulativní zprávu, je volně ke 
stažení na https://zvolsi.info/surfarovym-pruvodcem/. 

 Kategorizaci zpravodajských webů vytvořenou NFNZ, Katedrou mediálních studií a žurnalistiky 
FSS MÚ a oborem Studia nových médií na FF UK, která obsahuje i seznam tvz. Antisystémových 
webů naleznete zde: http://www.mapamedii.cz/.  

 Na odhalování dezinformací, hoaxů a fake news existují specializované weby: StopFake, 
Kremlin Watch, Ho@x, Manipulátoři – otevřená neideologická platforma pro relevantní a 
faktickou diskuzi, Demagog – odhalování nepravdivých výroků a závazků politiků nebo jiných 
veřejných osob, v tzv. fact checkingu. 

 Databázi webových stránek s proruským zaměřením s komentářem k jejich obsahu a odkud 
přebírají své zpravodajství, naleznete na: https://neovlivni.cz/category/ruska-
stopa/prokremelska-media/.   

 Čtenost deníku se nemění, na čele stále blesk. MediaGuru.cz [online]. 7. února 2019 [cit. 2019-
02-19]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/02/ctenost-deniku-se-nemeni-
na-cele-stale-blesk/.  

 Definice dezinformací a propagandy. Ministerstvo vnitra [online]. Staženo [11.7.2018] 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy  

Doporučená literatura k tématu pro učitele: 

 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 
manipulacích!!! 2. vydání. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-2249-5. 



 
 

 NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek: průvodce postpravdivým světem. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-271-0716-2. 

 OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ, ed. Co je bulvár, co je bulvarizace. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 9788024632292. 

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7. 

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-549-

4. 

 Tiskový zákon  
 Zákon o České televizi 
 Zákon o Českém rozhlasu 
 Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání 

 

3.1 Metodický blok č. 2 (Beseda s novinářem) – 2 hodiny 

  2 vyučovací hodiny 

Forma a bližší popis realizace 

Cílem besedy je seznámit žáky s náplní práce novináře, základními kroky vzniku zpráv: od porady až po 
výchozí mediální produkt, mít povědomí o fungování redakcí v televizním a tištěném médiu. Nad 
těmito tématy diskutujte při besedě s hl. postavou. Dále diskutujte, jakými konkrétními tématy se 
novinář a jeho médium, kde pracuje, zabývá. Dílčím cílem aktivity je motivovat žáky, aby se zajímali o 
novinářskou profesi. 

Metody 

Beseda 

Pomůcky 

Žádné 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Besedu je možné uspořádat na začátku i po skončení výukového programu. 

Hosta na besedu zve a vybírá učitel, může se jednat jak o novináře z lokálních, tak z celostátních médií 
či z investigativních médií. V rámci úvodního ověření jsme k besedě pozvali investigativního novináře 
píšícího pro Deník referendum (Jakuba Patočku – šéfredaktora a mladou novinářku Fatimu Rahimi). 
Dopředu si udělejte představu o dalších otázkách, které chcete se skupinou prozkoumat. Zjistěte si 
témata, o která se novinář zajímá, o kterých píše. Je dobré si s hostem besedy představit svoji vizi o 
čem budete diskutovat. Zjistit, jestli je pro něj akceptovatelná. Zeptejte se na několik otázek, abyste 
měli představu, jestli o své zkušenosti dokáže opravdu poutavě mluvit. Můžete s hostem probrat také 
problematiku šíření dezinformací, hoaxů a falešných zpráv, etický kodex novináře, zákony, které musejí 
dodržovat.  

Příprava žáky na besedu 



 
 

Žáky předem připravte a nalaďte na dané téma – příprava může proběhnout v rámci úvodní hodiny 
k tématu Média a informace nebo na konci tematického bloku. Představte žákům hosta a médium, pro 
které pracuje. Poté s žáky vytvořte myšlenkovou mapu na flipchart nebo na tabuli. Doprostřed napíšete 
„práce novináře, žurnalistika“ nebo název média, pro které novináři pracují „internetový Deník 
referendum“ a žáky necháte vyslovit všechna hesla, která k nim lze přiřadit. V diskuzi pak vymýšlejte 
otázky ke každému heslu. Po diskuzi nechte žáky přemýšlet chvíli samostatně nad tématem a nechte 
je zapsat si jednu (či více otázek), které by je zajímali. 

Při rozhovoru se doptávejte doplňujícími otázkami, nezůstávejte pouze u těch připravených. Máte 
možnost zjistit motivy jednání přednášející/ho i informace, které vás začaly zajímat až při rozhovoru. 

Po skončení rozhovoru poděkujte. Dobré je s dětmi i hostem ještě o samotě probrat dojmy z diskuze, 
pocity po jejím skončení, otázky, které je dodatečně napadají. Můžete jako prostředník tlumočit 
postřehy na obě strany – od dětí k hostovi a naopak. 

Zde můžete najít novináře a mediální odborníky, kteří diskutovali s žáky v rámci Týdnů mediálního 
vzdělávání: https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/tydny-medialniho-
vzdelavani/novinari-a-medialni-odbornici  

Příklady otázek k diskuzi s novinářem: 

 Můžete se nám prosím představit, kde pracujete? Jaká je náplň Vaší práce? Proč jste se rozhodl 
stát se novinářem? Pracoval jste vždy v konkrétním médiu nebo i jinde? 

 Představte prosím deník, médium, kde pracujete, co je hlavní náplní Vaší práce, jakým 
tématem se zabýváte? Jaká je Vaše cílová skupina čtenářů? 

 Jak konkrétně vzniká zpráva v redakci? Od návrhu tématu po konkrétní mediální výstup? 
 Jak si ověřujete informace k Vašim článkům? Jak je nejlépe získat? Setkal jste se s falešnou 

informací při Vaší práci? 
 Jak postupovat, když už se stane, že noviny vypustí falešnou informaci? 
 Jak čtenář může poznat manipulativní či dezinformační zprávu? Lze to poznat? Objevují se ve 

zpravodajstvích často dezinformace?  
 Jak je to s financováním a s reklamou v médiích? Jak je financován Váš deník/médium?  
 Jaká média vlastně sleduje novinář? Využíváte informace ČTK, můžete nám říct, co je ČTK a jak 

funguje? 
 Můžete nám přiblížit, co je to etický kodex novináře? 

 

3.2 Metodický blok č. 3 (Co je informace?) 

Obsahem úvodní hodiny projektového vyučování je seznámení s programem i s pravidly, která se 
budou během realizace celého programu dodržovat. Prvním společným úkolem bude vyzkoušet si 
různé způsoby přenosu, sdílení informací i dozvědět se nové informace o svých spolužácích, zformovat, 
vytvořit informaci pro ostatní, dalším úkolem bude společně ve skupině odpovědět na otázku „Co je 
informace?“. Nakonec ve třetí hodině se s žáky zabýváme zkreslením informace (úmyslným i 
neúmyslným). Aktivity v úvodním bloku „Co je informace?“ jsou přípravou na simulační hru na redakci. 

  



 
 

3.2.1 Téma č. 1 (Přenos a příjem informace – kódování a dekódování informace) 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Cílem první hodiny je seznámit žáky s programem projektového dne a podnítit je v přemýšlení o tom, 
co je to informace, tím, že si vyzkouší různé způsoby přenosu a sdílení informací (verbální, neverbální). 

Metody: skupinová práce, diskuze 

Pomůcky: žádné 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Úvod do projektového dne 

Čas: 10 min 

Posaďte účastníky do kruhu tak, aby na sebe všichni viděli. Seznamte je s tím, co je během prvního dne 
programu čeká, co se během dvou dní projektového vyučování dozvědí a jaký bude způsob jejich práce 
– projektový den se skládá z 3 dvouhodinových bloků v rámci kterých, budou žáci (většinou 
v skupinách) pracovat na nějakém úkolu, po každém bloku následuje cca 10 min přestávka. V rámci 
projektového se budeme zabývat tím, co je to informace, jakým způsobem se šíři, jakým způsobem 
dochází ke zkreslení informace a jakým způsobem vzniká zpráva. Prakticky si vyzkoušíme, jakým 
způsobem zjišťuje a zpracovává informace redakce časopisu a jaká pravidla jsou třeba při této práci 
dodržovat. Pokud víme, jakým způsobem informace vznikají, může nám to pomoci s nimi lépe 
pracovat. 

Následně se účastníků zeptejte na jejich očekávání: 

 Jaká jsou vaše očekávání od programu? 
 Na co se těšíte, z čeho máte obavy? 

Pokud se účastníci navzájem neznají, požádejte je, aby si fixem napsali své křestní jméno na lepenku, 
kterou si nalepí na viditelné místo na oblečení. Požádejte pak každého, ať se představí a řekne o sobě 
jednu informaci. 

7 společných věcí 

Cílem aktivity je seznámit žáky s různými způsoby přenosu informace (verbálními, neverbálními) a s tím 
jakým způsobem ovlivňuje kontext a šum přenos a příjem informace. 

Čas: 35 min 

Metody: skupinová práce, živý obraz 

Pomůcky: papír a fixy A4 do každé skupiny, 

Výstupy: Žák má představu o tom, jak široký pojem informace je, má základní představu o jeho definici, 
zná základní schéma přenosu informace, chápe, že existují různé způsoby přenosu informací. 

Rozdělte účastníky náhodně do čtyř či pětičlenných skupin. Během ověření se osvědčilo rozdělovat 
žáky náhodně, například tak, že poprosíte, aby se bez mluvení seřadili od data narození nebo 
vzdálenosti místa bydliště, a pak je rozdělíte – prvních 5 jedna skupinka, druhých 5 další skupinka atd. 



 
 

Před tím, než žáky rozdělíte, zeptejte se jich, jak zjišťovali informace o druhých, když nemohli mluvit a 
ověřte správnost seřazení. 

Každá skupina má k dispozici papír a fixy. Úkolem každé z pracovních skupin bude vypsat na papír sedm 
věcí, které má daná skupina společné. Tyto věci se mohou týkat čehokoliv (oblečení, oblíbené jídlo, 
nálada apod.). Až budou mít skupiny úkol hotový, budou pokračovat následujícím způsobem: 

1) Každá skupina vybere ze sedmi vypsaných věcí 3 pro ně nejdůležitějších, nejtypičtějších, na 
kterých se shodli nejrychleji. Následně vyzvěte pracovní skupiny, aby jednu z věcí přečetli 
ostatním účastníkům. 

2) Každá skupina vybere jednu společnou věc z 3 top a tu ostatním skupinám předvede formou 
živého obrazu, tj. obrazu/zmrazené fotky na které budou všichni členové skupiny. Na 
zpracování mají skupiny cca 3 min, poté postupně předvedou obraz a ostatní hádají, jakou 
společnou věc obraz představuje. Než ostatní skupiny představí svůj odhad, zapíší si ho na 
papír. Po prezentaci výstupů všech pracovních skupin vysvětlete účastníkům, že k informaci lze 
dospět i skrze interpretaci symbolů. 

3) Každá skupina vybere další společnou věc z 3 top a zobrazí ji pomocí sochy z 5 židlí. Na 
vytvoření sochy mají žáci cca 5 minut. Poté se všechny skupiny projdou a prohlédnou si výtvory 
ostatních. Poté se u každé sochy všichni sejdou a snaží se odhadnout, co znázorňuje. -> Jak 
vnímáme něco, co opravdu neznáme? Abychom se mohli dorozumět, potřebujeme se 
dohodnout na společném jazyku. Skupina dané soše rozumí, protože se na ní dohodla, ale 
ostatní s tím mohou mít problém, pokud by to bylo napsané v češtině, rozuměli bychom tomu 
všichni hned. 

4) Poslední z 3 věcí představí žáci ostatním zvukem – prostřednictvím neartikulovaných zvuků 
(nesmí se používat slova, tzn. ani citoslovce – mé, búúú). Zvuk mohou žáci udělat čímkoliv 
s výjimkou mobilního telefonu. Zvuk by měl trvat cca 7 vteřin. Na přípravu mají žáci cca 5 
minut. Při prezentaci vždy ostatní účastníci zavřou oči a také je nutné zajistit absolutní klid, aby 
byla prezentace skupiny slyšet. 

5) Ostatní ze 7 věcí skupiny postupně přečtou. 
6) Na závěr vyzvěte žáky, ať si vzájemně řeknou, co jim ve skupinkách fungovalo, co jim 

nefungovalo. Pak se skupiny rozpustí a všichni si sednou do kruhu. 

Reflexe 

- Je něco, co jste si během této aktivity uvědomili? Je něco, co jste si uvědomili, co jste objevili? 
Co je důležité při komunikaci mezi lidmi? Co cvičení vypovídá o komunikaci mezi lidmi? 

- Co bylo nejtěžší na celé práci? A proč? Jaký způsob předávání informací Vám přišel nejméně 
srozumitelný? 

- Odvozovali jste společnou věc i s ohledem na to, že jste znali členy skupiny? 
- Existují různé způsoby předávání informací – jazyk, písmo, zvuk, neverbální komunikace (obraz, 

postoj, výraz v tváři), každému vyhovují různé způsoby komunikace. 
- Některé způsoby vyjadřování jsou lépe srozumitelné některé méně, při komunikaci, ale 

většinou nejen posloucháme, ale sledujeme i neverbální komunikaci. Když čteme zprávu 
v časopisu nebo na internetu, nejprve nás většinou zaujme fotografie a pak až čteme sdělení. 

- To jak čteme nějakou informaci (zprávu) ovlivňuje i naše předchozí zkušenost. Věc, kterou má 
skupina společnou odvozujeme i od toho, jak známe členy skupiny, podle toho, co o nich víme. 
Naše předchozí zkušenost aniž bychom to vnímali, vstupuje do každé naší komunikace. Ke 
všem novým věcem, situacím přicházíme s určitým před porozuměním, vztahujeme si je 
k něčemu, co už známe. Je to přirozená věc, která nám pomáhá porozumět světu, nicméně 
někdy nám může být na obtíž, brání nám v tom, abychom nahlédly na věc či situaci jinak. Stejně 
fungují stereotypy. 



 
 

Reflexi je ideální provádět částečně během aktivity a upozorňovat na jednotlivé aspekty komunikace 
během aktivity – například způsoby odhadování sdělení vyjádřené obrazem, zvukem. 

Téma č. 2 (Definice pojmu informace, interpersonální a masová komunikace) 

 1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Cílem hodiny je definovat pojem informace a představit žákům základní schéma přenosu a příjmu 
informace. Ideální je, aby této aktivitě předcházela aktivita 7 společných věci. 

Metody: diskuze, skupinová práce 

Pomůcky: papíry pro skupiny (A4), fixy, text pro učitele – definice pojmu informace a schéma přenosu 
informace (viz příloha č. 5.3.1), podklady k tématu pro žáky (příloha č. 4.3.3.2) 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Rozdělte žáky náhodně do skupin, rozpočítáním žáků na 1, 2, 3. 

Vytvořte heslo jako do Wikipedie, co podle vás znamená pojem „informace“. Nikde na internetu pojem 
nevyhledávejte. Zkuste vytvořit svoji vlastní definici. 

Rozdělte do jednotlivých skupin papír A4 a fixy. Úkolem každé skupiny bude společně vymyslet 
(shodnout se) a napsat na papír definici slova „informace“. Mohou využít zkušenosti z cvičení 7 
společných věcí. 

Poté si je všichni postupně představí. Vyučující poznamená základ definice jednotlivých skupin na tabuli 
nebo flipchart. Je něco, v čem se definice shodují? Vyučující srovná definice s žáků se slovníkovou 
definicí pojmu informace.  

Informace = Slovo informace pochází z latinského „informatio“, znamená uváděti ve tvar, dodávati 
tvar, podobu, formovat, tvořit, zobrazovat, představovat si, vytvářet představu, pojem. Informace je 
obsah zprávy, sdělení, objasnění, vysvětlení, poučení.  

Pak představí učitel žákům základní schéma přenosu informace – komunikace nejprve zakreslí na tabuli 
schéma mezilidské komunikace. 

Na cvičení 7 společných věcí jsme si ukázali, že informace může být „zakódována“ (předávána) různými 
způsoby, nejen prostřednictvím řeči, ale i zvuků, obrazu, písma, symbolů, sochy. To co nám pomáhá 
přenášet zprostředkovávat informace je médium (nemusí to být jen TV, ale i vzduch co nese zvuk, nebo 
židle sestavené do sochy, papír). Abychom správně pochopili informaci, musíme znát, rozumět kódům, 
symbolům, řeči, které k nám vysílá odesílatel informace. 

 

 

 

 

 



 
 

 
Obrázek 6 Schéma mezilidské komunikace 

Za úspěšnou komunikaci (přenos informací) je považována taková komunikace, kdy příjemce 
informace pochopí obsah sdělení. Při komunikaci tváří v tvář lze ověřit pochopení sdělení (přijetí 
informace) zpětnou vazbou, tak jako při cvičení, kdy jsme hádali zvuk nebo obraz – mohli jsme si ověřit, 
zda čteme sdělení správně.  

Jaký by byl rozdíl v tom, pokud bychom zvuk, živý obraz nebo sochu z židlí pouze viděli v TV? Nechte 
žáky odpovědět, a pak zakreslete do schématu mezilidské komunikace rozdíly v masové komunikaci a 
vysvětlete je.  

 



 
 

 
Obrázek 7 Schéma masové komunikace 

Zpětná vazba je velmi složitá, jedná se o jedno směrnou komunikace. Není zde možnost okamžitě se 
doptat, jak je sdělení myšleno. Formou zpětné vazby může být sledovanost, čtenost. Je cílena na široké 
publikum na rozdíl od mezilidské komunikace. Pro přenos sdělení se používají masmédia (tisk, rozhlas, 
TV vysílání, internet) -> Jakým způsobem dosáhneme toho, aby byla informace (zpráva) správně 
pochopena v masových médiích? (mluvit spisovně, srozumitelně, vysvětlovat odborné pojmy, kvalitní 
obraz, zvuk, strukturovat sdělení – Kdo, kdy, kde, co a proč; informovat věcně) 

Literatura k tématu pro učitele: 

 Cejpek, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Úvod do informační vědy. Univerzita Karlova 
v Praze, Praha 2005. 

 De Vito, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Garda Publishing, spol. r r. o., Praha 2001. 

 

Téma č. 3 (Přenos a příjem informace – zkreslení informace)  

1. hodina 

Forma a obsah 

Cílem aktivity je ukázat žákům, jakým způsobem dochází ke zkreslení informace a jaké jsou základní 
atributy příběhu (příprava na hru na redakci). Výstupy: Žáci si uvědomují, jakým způsobem sami 
zkreslují informace, které slyšeli a měli je interpretovat. Uvědomí si důvody vzniku zkreslení. Uvědomí 
si také základní principy tvorby příběhu (sdělení), které vždy obsahuje odpovědi na otázky: Kdo? Co? 
Kdy? Kde? a Proč? 

Pomůcky: shrnutí tématu pro žáky (4.3.3.3), text k tématu pro učitele (5.3.3.3) 

Metody: diskuze, vyprávění, práce ve skupinách 

Podrobný popis obsahu 



 
 

Cvičení tohoto bloku je zaměřeno na ústní formu předávání informací. Před samotným cvičením je 
dobré poukázat na dynamiku vývoje předávání informací od vyprávění k vynálezu knihtisku, přes 
noviny, rozhlas, televizi internet až po sociální sítě. Žáci sedí v kruhu. Učitel se jich zeptá: Proč je 
důležité vyměňovat si informace?  

Aktivita: Jizvy 

Jakým způsobem si vyměňovali informace před masovými komunikačními prostředky? -> Vyzkoušíme 
si teď předávání informací prostřednictvím vyprávění, ústního předávání mezi lidmi. V současné době 
žijeme v pře-informované době (je jednoduché sdílet informace), ale ještě před cca 170 lety 
neexistovala fotografie, před 600 lety byl vynalezen knihtisk, první noviny se začínají objevovat v 17. 
stol., noviny pro masy se rozšiřují až v 19. století, stejně tak telegraf. Představte si dobu před těmito 
vynálezy. Nejdůležitější informace byly v té době informace, které si lidé říkali. Má to nějaké výhody 
nebo nevýhody předávat si informace ústně? 

Požádáme, aby si dva žáci z kruhu, kteří chtějí, vzpomněli na nějakou jizvu, zranění, které mají z dětství 
a o kterém by chtěli říci svým spolužákům. Zatím, ale ať o ní ještě nemluví, ale zformulují vzpomínku 
na jizvu do vyprávění o 3 větách, kterými popíší, co se jim přihodilo. Například: „Když jsem byl malý, 
tak jsem chtěl být horolezcem. Lezl jsem na strom a spadl jsem a od té doby mám na hlavě jizvu.“  

Nechte žáky, ať si příběh promyslí a v hlavě si jej zformulují do cca 3 vět. Ostatním, žákům mezitím 
řekněte, že si vyprávění budou posílat tichou poštou do poloviny kruhu. Každá polovina kruhu si pošle 
jeden příběh. Nicméně budou příběh vyprávět tak, jako by se stalo jim. Řekněte žákům, ať si mezi sebou 
udělají větší mezery, aby šlo opravdu o tichou poštu. 

Doporučení pro žáky s lehkým MP 

Náročné zadání – zejména pro MP nebo hraniční úrovní, je třeba uvést příklad. Ověřit si zda žáci zadání 
porozuměli. 

Pak si dobrovolníci sednou každý na začátek jedné poloviny kruhu a tichou poštou vypráví svůj příběh 
spolužákovi, který sedí po jejich pravici a levici. Další si ji vypráví dál tichou poštou, až dojde zpráva do 
poloviny kruhu. Žáci, u kterých se zpráva zastavila, zatím nic neříkají, jen si prohodí, místa na kterých 
sedí.  Stejně si prohodí místo žáci, kterým příběh patří, kteří začínali. Než budete, pokračovat dál 
zeptejte se žáků: Jak prožívali, když vyprávěli cizí příběh? Co na tom bylo složité? 

Pak se žáci rozdělí do 4 skupin, tak aby v každé skupině byl jeden vypravěč příběhu, který skupina ještě 
neslyšela. Vypravěč skupině znovu příběh odvypráví a skupina má za úkol vytvořit ke zprávě obrázek 
do kroniky – jako živý obraz. Poté se prezentuje nejprve jeden příběh dvěma skupinkami. Ostatní 
porovnávají, zda se obrazy podobají. Pak vypráví příběh vypravěč, který příběh přejal a pak autor 
příběhu. Změnil se nějakým způsobem příběh? Proč? Poté prezentují další dvě skupinky druhý příběh. 

Reflexe: 

- Co se změnilo? Co zůstalo zachováno? 
- Proč se zpráva změnila? 
- Jaký je rozdíl v tom, když vyprávím svůj příběh a cizí příběh? (Když z cizího příběhu něco nevím, 

tak si to vymyslím. Neznám detaily) 
- Co z příběhu zůstane zachováno? (Většinou tři základní věci: místo, hrdina, něco co se stalo.) 
- Jakým způsobem se obsah jejich příběhu proměnil (co je v příběhu zachováno a co se změnilo)?  
- Z jakých důvodů se příběh změnil?  (Vypravěč ho chtěl udělat zajímavější, napínavější, chtěl jej 

zkrátit, zapomněl část, tak si něco vymyslel…) 
- Co se může stát, pokud si předáme jen část informace nebo neúplnou informaci? 



 
 

Na závěr diskuse žákům vysvětlete, že informace, která se předává ústně, se může časem pozměnit, 
žáci si to teď sami vyzkoušeli. Takto podobně vznikaly pověsti a mýty. Novináři se naopak snaží 
zachovat, předat informaci tak jak mu byla sdělena, co nejobjektivněji. Na cvičení jsme si také ukázali, 
že každé sdělení obsahuje KDO?, CO?, KDY?, KDE? a PROČ? To jsou v podstatě otázky, které se snaží 
zodpovědět každé zpravodajství. 

Rozdejte žákům shrnutí k tématu: Přenos a příjem informace – zkreslení informace (příloha 4.3.3.3) 

 

3.3 Metodický blok č. 4 (Příběhové drama Redakce) 

Obsahem tohoto bloku je realizace rolové simulační hry s názvem Redakce. Účastníci jsou redaktoři 
fiktivního časopisu a jejich cílem je prověřit informace, které redakce dostala v dopise. V úvodu hry 
seznámí učitel účastníky s pravidly hry a způsobem práce. Účastníci na sebe postupně vezmou úlohu 
redaktorů i respondentů na základě toho, jakým způsobem se bude kauza vyvíjet. Informace budou 
získávat i zvukovými nahrávkami či fotodokumentací, které budou ztvárňovat prostřednictvím metod 
dramatické výchovy. Smyslem hry je ukázat účastníkům, jakým způsobem se vytváří reportáž, jakým 
způsobem jednat s respondenty či nakládat s informacemi, ověřovat si informace. Důležitým 
aspektem, na který hra upozorňuje, jsou etické principy, které by měl každý novinář dodržovat a 
odpovědnost vůči aktérům i čtenářům, kterou by měl novinář mít. 

Simulační hra je vystavěna na příběhu – pověsti o pražském Golemovi, kterou si učitel předem 
nastuduje. 

Během hry učitel upozorňuje na témata vztahující se k novinářské práci – etika, zákon o přístupu k 
informacím, ochrana zdroje, investigativní žurnalistika, veřejnoprávní média, soukromá média. 

Simulační hru na Redakci, při které si žáci vyzkouší práci novináře a jak pracovat s informacemi, je 
ideální rozdělit na 1. úvodní hodinu (v rámci projektového dne následovala po aktivitě Jizvy) a na 
dvouhodinový blok (90 min). 

Čas: 135 min 

Metody: simulační hra, hra s rolemi, příběhové drama 

Pomůcky: flipchart a fixy na zapisování fakt zjištěných při investigaci, židle, případně fixy a papíry pro 
žáky, kopie dopis č. 1 od věrné čtenářky pro žáky (příloha 4.4.1), pracovní pozice v redakci (pro učitele) 
a dopisy pro redakci (pro učitele) viz příloha č. 5.4.1; rekvizity pro učitele: dopis od pana Schmidta, 
zapečetěná obálka, shrnutí téma redakční práce pro žáky (4.4.2) 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

V rámci první hodiny učitele žáky seznámí s pravidly a představí jim časopis, pro který pracuje redakce. 
Diskutuje s žáky, kdo běžné tvoří redakci časopisu a jakou roli by si v redakci vybrali, či jaké téma by 
zpracovávali. Pak začíná samotná hra – přijde dopis od věrné čtenářky, žáci se jako redakce musí 
rozhodnout, jak s dopisem naloží a jak ověří informace v dopise. 

Pomůcky: flipchart a fixy na zapisování fakt zjištěných při investigaci, židle, případně fixy a papíry pro 
žáky, kopie dopis č. 1 od věrné čtenářky pro žáky (příloha 4.4.1), pracovní pozice v redakci (pro učitele) 
viz příloha č. 5.4.1 

Metody: příběhové drama, analýza textu 



 
 

Podrobný popis realizace 

Před zahájením hry poproste účastníky, ať si sednou do kruhu a seznamte je s pravidly hry – vy jste 
šéfredaktor a žáci jsou redaktoři. Společně tvoříte redakci fiktivního seriózního společenského časopisu 
Svět dokořán, který vychází jednou za měsíc. Časopis přináší zprávy z širokého spektra společenského 
dění – z politiky, ekonomiky, kultury i vědy.  

Poznámka pro učitele: Úkolem redakce bude pracovat na reportáži. Tvorba reportáže je rámována 
třemi dopisy, které zatím zná pouze učitel (viz příloha č. 5.4.1). Účastníkům je budete předkládat 
postupně dle níže uvedeného popisu. Vaším úkolem je do práce redakce aktivně vstupovat takovým 
způsobem, aby bylo možné příběh tvorby reportáže rozvinout i ukončit. Na začátku příběhu se snažte 
příběh s žáky rozvíjet a navádět žáky, aby se situací zabývali z různých úhlů pohledu, nelpěli na jednom 
zdroji, vysvětlení. Snažte se navazovat a propojovat zjištěné informace při diskuzi s žáky. 

Před tím než jako šéfredaktor předáte první dopis, zeptejte se žáků: 

1) Když si představí, že jsou členy redakce časopisu, jaká by byla jejich specializace v časopisu? 
2) Dokázali byste jmenovat, kdo další tvoří redakci časopisu? Nechte žáky jmenovat a vysvětlit 

jednotlivé pozice, případně je sami doplňte – redaktor/novinář/zpravodaj, šéfredaktor, editor, 
fotograf/fotoreportér, grafik, ředitel vydavatelství. 

3) Jakou to může mít výhodu, že náš časopis vychází jednou za měsíc? (větší čas na přípravu 
článků, uveďte příklady společenských týdeníků a měsíčníků – National Geographic, Lidé a 
Země, Respekt, Téma, Enigma, …) 

Dopis od věrné čtenářky 

Na úvod hry probíhá porada redakčního týmu, do redakce již potřetí poslala redakci dopis paní 
Zahradová, kde si stěžuje na podivné dění v domě, kde bydlí. Rozdejte žákům kopii dopisu do skupinek 
(po cca 4 žácích), aby si jej přečetli a vyhledali fakta (dílčí poznatky) z něj vyplývající – kdy, co, kde, kdo, 
proč. Vyhledaná fakta, ať si žáci podtrhnou a proberou, co by s dopisem mohla redakce časopisu 
udělat. 

Až si žáci dopis přečtou a proberou, zeptejte se všech dohromady: 

 Jaký máte dojem z dopisu? 
 Co můžeme jako redakce dělat a jak na dopis zareagovat? (i kdyby měli žáci pocit, že řešení 

hluku v domě není jejich téma, je slušné na dopis od věrné čtenářky zareagovat) 
 Obsahuje dopis nějaká témata, která by pro nás mohla být zajímavá? 
 Co jsme se z dopisu dozvěděli? Jaká fakta? Co můžeme z faktů odvodit? (Co můžeme odvodit 

z toho, že tam jsou turisté, že paní žije v domě celý život, apod.) 
 Co konkrétně, jaké kroky bychom jako redakce, měli podniknout, když jsme se rozhodli napsat 

o některém z témat, které z dopisu vyplívají? 

Odpovědi redaktorů (zjištěná fakta) zapisujte bodově na flipchart nebo na tabuli. Zapisujte vždy jen 
fakta, domněnky chtějte po žácích (redaktorech) podložit. Z diskuse by měly vyplynout cca 4 úkoly, 
které je nutné v rámci redakční činnosti udělat (např. pořídit rozhovor s paní Zahradovou, se sousedy, 
udělat záznam hluku v místě, jít pozorovat místo – vyfotografovat ho nebo zakreslit plánek domu 
apod.).  

Následně rozdělte účastníky do skupin (nejlépe na základě přání účastníků), které budou plnit role 
v daném příběhu. Někteří budou redaktoři, kteří budou plnit výše uvedené úkoly vycházející z diskuse, 
jiní budou hrát paní Zahradovou, sousedy či další případné respondenty. Aktivity závisí na fantazii žáků, 
šéfredaktor by je měl navést k tomu, zda má dané věci smysl zjišťovat, zda jsou v kompetenci časopisu 



 
 

a novinářů, nejsou nelegální, a dále by měl, pokud to není z aktivity zřejmé určit, jak by měli dané věci 
zjišťovat. V podstatě ve hře mohou žáci zjišťovat věci pomocí rozhovoru, vyfotografovat nějakou situaci 
– pomocí ztvárnění živého obrazu, pořídit záznam zvuku (zvuk vytvoří sami žáci), vytvořit nákres (např. 
domu, nějaké místnosti). Po rozdělení rolí a úkolů následuje cca 10-15 minut na jejich přípravu 
(příprava otázek na rozhovory, respondenti si na druhou stranu promyslí svůj věk, gender a vztah ke 
zvuku, co se ozývá) a splnění. 

V rámci ověření žáci v prvním kole konkrétně prováděli následující aktivity: 

1) 4 žáci měli za úkol vytvořit živé obrazy (fotografie) toho, jak to v okolí domu (Dušní ulice) 
vypadalo v průběhu let, kdy zde žila paní Zahradová – první fotografie z r. 1939 a další dvě 
z období, které vyberou žáci. 

2) 4 žáci měli za úkol pořídit zvukový záznam hluku v okolí domu, o kterém v dopise píše paní 
Zahradová. Konkrétně měli vytvořit 3 záznamy – záznam zvuku, když hluk začíná, když probíhá 
a když končí. 

3) 4 žáci (redaktoři) měli za úkol připravit otázky pro rozhovor s majitelem domu (5 otázek) a 
vymyslet věk majitele domu, komu pronajímá dům, jaký je jeho vztah s paní Zahradovou, proč 
tam paní Zahradová bydlí tak dlouho.  

Po ukončení úkolů se účastníci opět společně sejdou a postupně prezentují výsledky své práce – 1) 
představení 3 živých obrazů a rok, který znázorňují. Ostatní žáci hádají, co je na fotografiích, 
předvádějící pak doplní, co dalšího znázorňují fotografie. 2) žáci uvedou kdy a kde pořídili zvukový 
záznam a přehrají zvukový záznam, ostatní žáci se na ně při přehrávání nedívají. Až skupina předvede 
záznamy, ostatní okomentují, co slyšeli. 3) skupina představí údaje, které zjistila o majiteli (věk, komu 
pronajímá dům, jaký je jeho vztah s paní Zahradovou) a položí 5 otázek ostatním žákům, kteří si 
představí, že jsou daným majitelem domu a odpovídají za něj. Odpovídat může kdokoliv. Učitel 
zaznamená zjištěná fakta na flipchart a jako šéfredaktor řídí diskuzi, zda existují souvislosti mezi 
zjištěními (např. majitel má jako podmínku pronájmu, že nájemníci nesmí mít zvířata  hluk v domě 
nedělá pravděpodobně žádné zvíře). Potom shrňte fakta, která z práce v terénu a diskuse vyplynula a 
znovu společně s redaktory definujte cca 4 úkoly, které posunou práci na reportáži dál. Potom znovu 
účastníky rozdělte do skupin a určete jim role. Důležité je, aby se účastníci v jednotlivých rolích 
vystřídali, tedy aby dělali něco jiného, než v předchozí realizaci (např. redaktoři nyní budou hrát paní 
Zahradovou).  

 

2. hodina 

Forma a způsob realizace 

Pokračování hry, druhé kolo ověřování informací prostřednictvím skupinové práce. Redakce obdrží 
druhý vzkaz. 

Pomůcky: žádné 

Metody: příběhové drama 

Podrobný popis obsahu 

Na vytváření, hraní rolí a dalších aktivit v druhém kole ověřování zjištěných informací mají žáci opět 
10–15 min. 

V rámci ověření žáků v druhém kole učitel konkrétně rozdělil žákům následující úkoly: 



 
 

1) 4 žáci měli za úkol vytvořit nákres, plánek domu, kde žije paní Zahradová. Plánek nakreslí 
částečně, dle toho co se dozvěděli z dopisu a předchozího zkoumání situace, ostatní vlastnosti, 
vzhled domu si domyslí, určí také, kde bydlí jednotliví nájemníci. 

2) 3 žáci hrají reportéry časopisu a mají za úkol připravit otázky pro rozhovory (kdo jsou nájemníci, 
zda slyšeli hluk, jaký mají vztah k paní Zahradové apod.) a následně promluví se 
sousedy (4 další žáci). Každý reportér vyzpovídá každého souseda. Reportéři si dělají poznámky 
při rozhovorech, pak se 3 reportéři sejdou a shrnou si, co se dozvěděli. 

3) 4 žáci hrají sousedy (jednotlivé nájemníky), kteří bydlí v domě. Mají za úkol si vymyslet, kdo 
jsou (věk, pohlaví, povolání, vztah k hluku v domě – slyší ho také?) a pak odpovědět na otázky 
reportérů. Až s nimi reportéři udělají rozhovory, připraví si skupinka nájemníků minutovou 
scénku, jak vypadá jejich soužití v domě. 

4)  Jednotlivé skupinky si navzájem představí výstupy, které připravili: 1) nájemníci předvedou 
scénku ze soužití v domě, 2) žáci představí nákres domu (kde žije paní Zahradová, sousedé), 3) 
reportéři představí, co zjistili při rozhovorech. 

Vzkaz od pana Schmidta 

Po druhém kole realizace úkolů ve skupinách se účastníci opět sejdou na společné poradě redakce. 
Shrňte společně s redaktory (se všemi žáky) nová fakta a zaznamenávejte je na flipchart, opět 
diskutujte s žáky, jak by spolu mohly fakty souviset. Jaké mají mezi sebou vztahy v domě? Potvrdilo se, 
že je v domě nějaký hluk, informace z dopisu? Co jsme zjistili nového? Poté vstupuje do hry Pan 
Schmidt. Po ukončení rekapitulace oznamte účastníkům, že do redakce napsal e-mail majitel domu 
(pan Schmidt), ve kterém zní: 

Vážený pane šéfredaktore, vnímám, že se zajímáte o náš dům, rád bych s Vámi mluvil dřív, než se stane 
něco nevratného. I já patřím k domu a jmenuji se Karel Schmidt. Přijdu k Vám do redakce a můžu Vám 
ledasco vysvětlit. 

Dr. Schmidt 

Učitel se pak zeptá žáků: Co byste na to na schůzi redakce řekli? Kdo si myslíte, že je Schmidt? 

Role pana Schmidta se pak ujme učitel a navštíví redakci. Tato postava slouží k tomu, aby učitel 
vytvářený příběh zkorigoval a zacílil ho směrem, který bude žádoucí pro další práci. Každý z účastníků 
může položit panu Schmidtovi jen jednu otázku. Mohou se společně radit mezi sebou, jakou otázku 
položit. Schmidt na sebe prozradí, že studoval biologii, jeho dědeček, pradědeček i prapradědeček se 
také věnovali biologii. V domě, o kterém se dělá reportáž, má pracovnu, kde dělá určité pokusy, které 
mohou občas dělat hluk. V žádném případě ale neprozradí, jaké pokusy zde dělá, pokud se ho na to 
žáci zeptají, mlží. V zájmu (ten zná jen učitel) pana Schmidta je, aby redaktoři po domě už „nečmuchali“ 
a on měl klid na svojí práci.  

Pan Karl Schmidt pochází z židovské rodiny, která se dlouhá léta věnuje biologii. Již jeho pradědeček se 
věnoval biologii. Dům kdysi patřil jeho rodině. V domě, má nyní pan Schmidt pracovnu, kde provádí své 
vědecké bádání a pokusy. Snaží se objevit, jak oživit hmotu. Nyní je na sklonku dokončení svého 
výzkumu. Potřebuje čím dál tím častěji a v klidu pracovat na svých pokusech, aby završil dlouholeté dílo 
svých předků. Občas při jeho pokusech může být slyšet nějaký hluk, ale pan Schmidt je přesvědčen, že 
tím nikoho neruší. Nechce, aby novináři psali o jeho výzkumu před tím, než jej dokončí. 

Poté, co účastníci položí své otázky, provedete společně shrnutí informací, které se z rozhovoru 
dozvěděli (kolik je Schmidtovi let, jaká je jeho profese, jaký je jeho vztah k hluku). Pak společně s žáky 
vytvořte úkoly pro třetí kolo práce redaktorův terénu. Do tvorby úkolů aktivně vstupujte tak, aby bylo 
možné příběh dokončit. Teď přichází chvíle umožnit účastníkům využít problematické metody 
(umístění skrytých kamer či nahrávacích zařízení do domu), na což je ale upozorníte.  Skryté kamery a 



 
 

nahrávací zařízení může novinář použít, pokud prokáže, že jednal ve veřejném zájmu (např. odhalení 
úplatku, nějaké trestné činnosti). 

3. hodina 

Forma a způsob realizace 

Pokračování hry, třetí kolo sbírání a ověřování informací prostřednictvím investigativních technik. 
Zakončení a vyhodnocení hry. Žáci pracují ve skupinách. 

Pomůcky: zapečetěná obálka (rekvizita pro učitele), shrnutí téma redakční práce pro žáky (4.4.2) 

Metody: příběhové drama 

Podrobný popis obsahu 

Ve třetím kole sbírání a ověřování informací učitel (šéfredaktor) zadá žákům, aby nasadili skryté kamery 
a odhalili, co se skrývá ve Schmidtově pracovně. Žáky učitel rozdělí na 4 skupiny, které mají za úkol 
vytvořit formou živého obrazu fotografie z pracovny pana Schmidta. Každá skupina si vymyslí čas, kdy 
fotografii pořídila. 

Skupinky postupně předvedou živé obrazy a ostatní hádají, co vidí na fotografii. Jak čtou obrazy? 

Pak následuje porada redakce. Co se může odehrávat v pracovně, pokud dáme dohromady všechny 
fotografie? 

Formule na oživení Golema 

Po třetím kole realizace práce ve skupinách (redakční práce v terénu) se účastníci sejdou na posledním 
setkání redakční rady. Pak následuje porada redakce. Co se může odehrávat v pracovně, pokud dáme 
dohromady všechny fotografie? Jak bychom měli dál postupovat? 

Ještě před samotným vyvrcholením hry diskutujte o tom, nakolik je etické využívat metody zasahující 
do soukromí občanů a co je a není veřejným zájmem v novinářské práci, což můžete účastníkům 
demonstrovat na již zrealizovaných aktivitách příběhu. Zeptejte se žáků, jak bychom mohli obhájit, že 
jsme použili skryté fotopasti či nahrávací zařízení? (pokud máme podezření na trestný čin, korupci) 

Pak následuje vyvrcholení hry. Redakce obdrží následující vzkaz a zapečetěnou obálku: 

Dokázal jsem to! Podařilo se mi vytvořit umělého člověka. V zapečetěném dopise je formule k oživení 
Golema. Stálo mě to mnoho sil, odcházím, je na Vás, jak s tím naložíte. 

Schmidt 

Jediné, co zbylo, je dopis a formule v zapečetěné obálce. Pan Schmidt zmizel nebo je možná mrtvý a 
jeho pracovna vyklizená. Poslední otázka pro redakci zní:  

 Co teď mají dělat? Co by měli reportéři s informací a s formulí udělat? Otevřít obálku s formulí, 
zveřejnit ji, nechat si ji, nebo ji zničit?  

Až žáci vyjmenují několik možností, jak s formulí, objevem pana Schmidta naložit. Sepište možnosti na 
papíry a nechte žáky hlasovat. Každou možnost dejte do jedné části místnosti a nechte žáky, ať se 
přesunou k té, se kterou nejvíce sympatizují. Při ověřování žáci jmenovali 3 možnosti, jak s formulí 
naložit – nezveřejňovat jí, předat ji ke zkoumání jiným vědcům, předat objev policii. Až se žáci rozdělí 
po místnosti, zeptejte se každé skupinky, proč zvolila danou možnost. 



 
 

Diskutujte s účastníky o dopadech, které realizování jednotlivých variant může mít. Jak by to např. 
vypadalo po 10 letech po zveřejnění objevu? Cílem je uvědomit si, že novináři se také musejí 
rozhodovat, jaké informace zveřejnit, jakým způsobem je popsat, jakým způsobem s informacemi 
naložit. -> Jinak by zněl článek od redaktorů, kteří chtěli předat formuli vědcům, jinak článek od 
redaktorů, kteří chtěli spolupracovat s policií. Samozřejmě reportéři nikdy nesmí zatajovat zločiny, 
nicméně musí zvažovat, co zveřejní, aby někoho křivě neobvinili apod. 

Reflexe: Cílem hry bylo vyzkoušet si práci novináře, která spočívá ve sběru informací, jejich 
vyhodnocování, rozhodování, jaké informace zveřejní a zpracování informací do článku nebo 
reportáže. Ještě před ukončením prvního dne projektového vyučování proveďte reflexi celého dne, 
udělejte s účastníky kolečko, kde každý shrne své pocity z realizovaných aktivit: 

- Co žákům projektový den přinesl? Dozvěděli se žáci něco nového? Co je překvapilo? 
- Měli s něčím potíže? 
- Co dalšího by žáky zajímalo? 

Na konci hodiny předejte žákům shrnutí témat, týkající se redakční práce, které jste v rámci hry 
probírali – viz příloha 4.4.2. 

Doporučená literatura k metodám dramatické výchovy: 

 ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické 
výchově. 2. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Katedra výchovné dramatiky 
DAMU, 2016.  

 VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. Pedagogika 
(Grada). 

 MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 3., aktualizované vydání. Praha: Národní 
informační a poradenské středisko pro kulturu, 2018. 

Literatura k etice a pravidlům novinářské profese, činností redakce pro učitele:  

 Kodex ČT https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/  
 Kodex ČRO https://rada.rozhlas.cz/kodex-ceskeho-rozhlasu-7722382  
 Etický kodex Syndikátu novinářů v ČR, z.s. – shrnuje pravidla a zásady, kterými by se měl řídit 

každý novinář. Syndikát novinářů České republiky na základě studia mezinárodních i národních 
dokumentů vypracoval Etický kodex novináře, který je závazný pro jeho členy a k jehož 
dobrovolnému dodržování vyzval všechny české a moravské novináře bez ohledu na jejich 
členství v syndikátu. Členové Syndikátu se zásadami etického kodexu řídit musí. Dostupné zde: 
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/syndikat/ 

 Císařová L. Komentáře k zákonům pro novináře. 2006. – právo na utajení zdroje, ochrana 
svědků, kdo koho může zažalovat, autorizace textů, právo na informace při jednání s veřejnými 
institucemi – samosprávou, státní správou nebo státní organizací, informace ze kterých 
vyplývají závažná obvinění, musejí být ověřeny minimálně ze tří zdrojů, nebo musí být nějak 
jinak nevyvratitelně doložena, právo na odpověď, dodatečné sdělení. Dostupné z: 
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2006/ZUR712/um/1242503/Komentare_k_zakonum_pro_nov
inare.pdf  

 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. 
Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. Obsahuje 
vysvětlení pojmů: redakce, redaktor, šéfredaktor, editor fotoreportér, reportáž atd. 

 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2., dopl. vyd. Praha: 
Libri, 2002. ISBN 80-7277-108-6. Obsahuje vysvětlení pojmů: redakce, redaktor, šéfredaktor, 
editor fotoreportér, reportáž atd. 



 
 

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7. 

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

 

3.4 Metodický blok č. 5 (Skupinová komunikace a spolupráce) 

První blok druhého dne projektového vyučování je věnovaný aktivitám a cvičením, které jsou zaměřeny 
na rozvoj spolupráce ve skupině, diskuse a porozumění druhým. Účastníci si tak mají uvědomit, jak se 
lidé dorozumívají mezi sebou, jaké plynou výhody a nevýhody ze společného vymýšlení, dorozumívání 
a komunikace. 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

V rámci první hodiny představí učitel program projektového dne. Následující rozehřívací cvičení a 
cvičený na společné vytváření příběhu, které mají naladit žáky na společnou tvorbu v druhé části 
projektového dne. V rámci první hodiny zahájí učitel aktivitu Příběh o Jane. Jejím cílem je uvědomit si 
výhody společného dorozumívání a domlouvání, uvědomění si rozdílu mezi subjektivní a objektivním 
vnímáním situace. 

Metody: hry ve dvojicích, rozehřívací aktivity, diskuze 

Pomůcky: žádné 

Podrobné rozhodování obsahu 

Úvod do projektového dne 

Čas: 30 min 

Metody: hry ve dvojicích, rozehřívací aktivity, diskuze 

I druhý den projektového vyučování se zahajuje tak, že účastníci sedí v kruhu na židlích či na zemi. Ještě 
před tím, než přistoupíme k první aktivitě, tak se účastníků zeptáme, jaká jsou jejich očekávání a 
stručně jim představíme náplň a harmonogram dne (cca 5–10 min). Poté společně s účastníky 
realizujeme cvičení na vytváření příběhů a rozehřívací aktivity: 

Cvičení ve dvojicích – Společný příběh ve dvojicích,  

Žáci si sednou proti sobě do dvojic, tak aby měli dvojice soukromí. Pak žáci společně vypráví příběh. 
Každý řekne jednu větu, pak druhý na větu naváže, tak aby vytvořil příběh. Každý má 5 vět. Celkem má 
tedy příběh 10 vět. Až všichni dokončí svůj příběh, požádejte, ať každá dvojice, řekne téma, o kterém 
mluvili. 

Hypnotizér 

Rozdělte žáky do dvojic a nechte, ať se dvojice rozmístí po místnosti. Jeden z dvojice je hypnotizér, 
natáhne ruku (dlaň) před obličej spolužáka. Hypnotizér pak hýbá dlaní, může se pohybovat po místnosti 
a jeho protějšek ho musí sledovat, kopírovat pohyby ruky. Po cca minutě si žáci role prohodí. 

Reflexe: Jaké to bylo, když byli žáci kopie a když byli hypnotizér? (aby došlo k souhře, musí hypnotizér 
respektovat osobu v roli „kopie“ [její možnosti] a naopak) 



 
 

Společný příběh O Červené Karkulce 

Žáci sedí v kruhu. Za úkol mají odvyprávět příběh O Červené Karkulce a to tak, že každý může říct jednu 
větu z příběhu. Ne souvětí pouze jednu větu. Začíná učitel a pak příběh postupuje postupně po kruhu. 

Na konci první hodiny zahájíme aktivitu, která bude náplní druhé hodiny projektového dne – Příběh o 
Jane. 

Příběh o Jane – Vytváření společného názoru. Jak se dohodnout? 

Cílem aktivity je procvičit si způsoby domlouvání a spolupráce v malé i ve větší skupině lidí. 
Uvědoměním si rozdílu mezi subjektivní a objektivním vnímáním situace. Aktivita je přípravou na 
společnou práci při vytváření rádiového podcastu. 

Čas: 60 min 

Metody: skupinová práce, diskuze 

Vyprávějte účastníkům následující příběh. Na tabuli či flipchart můžete nakreslit náčrtek daného místa. 
Při kreslení popisujte, co je co, kdo kde bydlí. 

V malém údolí s řekou lemovaném skálami žije Jane, která miluje Roba. Plánují, že se na jaře zasnoubí. 
Jedné deštivé mrazivé noci prochází údolím pocestný. Přijde k Jane a prosí ji, aby se u ní mohl na chvíli 
schovat a dát si trochu jídla. Jane se od něj dozví, že farmář Rob je těžce nemocný. Pocestný se chtěl 
schovat nejprve u něho, ale jeho stav byl velice špatný. Jane se rozhodne, že hned ráno vyrazí za Robem 
a pomůže mu. Jenže ráno, když vstane, zjistí, že rozbouřená řeka přes noc strhla jediný most v údolí. 
Jane jde tedy za Stevem, který je rybář a má loďku, kterou by ji mohl převézt na druhou stranu řeky. 
Steve slíbí, že ji převeze, jen když s ním stráví noc. Jane je tím zaskočena a tak jde za svou matkou, aby 
jí poradila. Když se Jane matce se vším svěří, matka jí řekne, že je už dospělá a ať dělá, jak myslí. 

Jane jde zpět za Stevem a stráví s ním noc. Steve ji ráno opravdu převeze přes řeku. Rob je ve špatném 
stavu, ale Jane se podaří ho uzdravit. Když ho uzdraví, ptá se Rob Jane, jak se vlastně dostala přes řeku, 
když je stržený most. Jane mu hned všechno poví tak, jak to doopravdy bylo. Rob se na ni velmi rozzlobí 
a pošle jí pryč, takovou jako je ona si nevezme. Jane je nešťastná, když odchází od Roba, potká svého 
kamaráda Peetra, se kterým chodila do školy. Řekne mu, co se jí stalo, a Peter jde a rozbije Robovi nos. 
Tím příběh končí. 

Každý si o příběhu něco myslí. Požádejte žáky, aby každý sám za sebe napsal, která z postav příběhu se 
zachovala nejlépe a která nejhůře, a to tak, že seřadí postavy od 1 do 5, podle toho jak jsou jim 
sympatičtí. Na každé pozici od 1 do 5 musí být jedna postava, nelze dvě postavy umístit například na 
2. místo. Účastníci nikomu lístek neukazují. 

2. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Pokračování aktivity Příběh o Jane. Cílem aktivity je procvičit si způsoby domlouvání a spolupráce 
v malé i ve větší skupině lidí. Uvědoměním si rozdílu mezi subjektivní a objektivním vnímáním situace. 
Aktivita je přípravou na společnou práci při vytváření rádiového podcastu. 

Metody: skupinová práce, rozhovor, diskuze 

Pomůcky: žádné 

Podrobné rozhodování obsahu 



 
 

Když mají všichni napsané své pořadí, rozdělte účastníky do dvojic a požádejte je, ať se na pořadí 
shodnou ve dvojicích, s pořadím musí oba ve dvojici souhlasit. Poté spojte dvojice do skupinek po 4 – 
5 a ty se musí znovu společně dohodnout na pořadí, ve skupince po čtyřech mají všichni právo veta. 
Můžete s žáky chvíli diskutovat o tom, proč zvolili dané pořadí. Poté následuje poslední kolo určování 
pořadí a to ve dvou velkých skupinách. Celá skupina se opět musí domluvit na pořadí, už ale neplatí 
právo veta. Výsledky ze skupinek se zapíší na tabuli. Poté diskutujte s žáky: 

- Jaká to byla zkušenost, když jste se měli shodnout ve dvou a pak ve velké skupině? 
- Jaké to má výhody a nevýhody když se domlouvá dvojice a když se domlouvá větší skupina?  
- Jakým způsobem se domlouvali ve velké skupině? 
- Jakým způsobem se domlouvají velká společenství – např. třída, města, stát? (nechte žáky, aby 

sami jmenovali – hlasování veřejné a tajné, volenými zástupci, los, konsezus, autorita, 
diktatura) 

- Jak by se na pořadí domluvili jako třída? 

Než přistoupíte k poslednímu řazení postav, na kterém se shodne celá třída, proložte jej vsuvkou – 
rozhovorem s jednou z postav. Zeptejte se žáků, o jaké postavě by se chtěli dozvědět více, u které si 
třeba nebyli jistí jak ji zařadit.  

Rozhovor s postavou: Účastníci zvolí postavu, o které by se chtěli dozvědět více. Až si zvolí postavu, 
všichni si sednou do kruhu a jednu židli umístí doprostřed, na ní bude vždy sedět např. Peter. Jako první 
hraje Petera pedagog. Každý může mít na Petera jednu otázku. To, co řekne Peter, je pravda. Ten kdo 
položil otázku, vystřídá předchozího Petera na židli. Petera tak mohou nakonec hrát všichni.  

Po rozhovoru můžete diskutovat o tom, zda by se pořadí na základě zjištěných informací mělo měnit. 
Cílem je ukázat, že množství informací, které o situaci máme, ovlivňuje naše rozhodnutí. 

Po rozhovoru se účastníci opět společně rozhodují o pořadí postav – buď se dohodnou, nebo vyberou 
jiný způsob – hlasování nebo los. 

Reflexe: 

- Využijte přílohu č. 4.5.1 (pro žáky) 
- Co přináší společné vymýšlení, formování myšlenek s větším počtem lidí? (Zpřesňování 

fenoménů, vyjasňování si definovaných věcí, zobecňování, slučování definic, více názorů, více 
hlav víc ví, umění komunikace, dorozumívání prostřednictvím řeči a spolupráce jsou stejně jako 
schopnost přemýšlet považovány za adaptační výhodu člověka oproti ostatním živočišným 
druhům) 

- Jakou roli hrají média při našem rozhodování? (informují o politickém a ekonomickém dění,, 
tyto zprávy ovlivňují, jak se rozhodujeme, např. při volbách.) 

 

3.5 Metodický blok č. 6 (Rádio Student) 

Smyslem posledního bloku projektového vyučování je tvorba reportáže do rozhlasového vysílání. 
Účastníci budou reportéři fiktivního rádia a budou vymýšlet jméno rádia, znělku a šestiminutovou 
reportáž na vybrané téma (např. o kulturním centru, o škole). 

Cíl: Vytvořit rádiový program o délce cca 20 minut, který bude možné odvysílat např. umístěním na 
www.youtube.com. Učitel dopředu zvolí téma, o kterém budou žáci vytvářet pořad např. o škole, 
budově školy, kulturním centru, sportovní akci apod. Důležité je, aby ke zvolenému tématu mohli žáci 
nahrávat rozhovory, ankety, reportáže, diskusi, pozvánku, a aby měli pro vytváření nahrávek 



 
 

dostatečný prostor. Prostor třídy k realizaci aktivity nelze, aby všichni žáci nahrávali najednou nahrávky 
v jedné třídě, navzájem by se rušili. Dále je třeba vymezit prostor, místnost, kde bude nahrávací studio 
– kabinet, počítačová učebna. 

Metody: skupinová práce 

Pomůcky: papíry A4, fixy, flipchart, dataprojektor (pokud budete promítat video), scénář pro tvorbu 
rádiového podcastu pro skupinky (4.6.1), diktafon pro každou skupinu, techniku pro vytvoření 
rádiového programu – program pro nahrávání jingleu Audacity, Editor videa (součástí Windows 
10/Windows Movie Maker), počítač/laptop, mikrofon připojitelný k PC/laptopu, návod jak vytvořit 
rádiový program – podcast (příloha 4.6.2) 

Podklady pro učitele: úvod do současnosti i historie rozhlasového vysílání (viz příloha č. 5.6.1), postup 
jak na PC vytvořit radiový program – podcast (viz příloha č. 4.6.2) 

Čas: 4 vyučovací hodiny (v rámci projektu dva dvouhodinové bloky) 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Seznámení s náplní práce v dalších 4 hodinách a krátký úvod do historie i současnosti rozhlasového 
vysílání. Rozehřívací aktivity pro vzpruhu před prací ve skupinách. Zvolení jména rádia (všichni žáci 
dohromady), vytvoření jingleů rádia ve skupinách. 

Pomůcky: žádné 

Metody: diskuze, rozehřívací aktivity, skupinová práce 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Jméno rádia a vytvoření Jingleu 

Účastníci sedí v kruhu. Tento blok začněte krátkým úvodem – jaká jsou specifika rozhlasového vysílání. 
Bavte se s účastníky o tom, zda poslouchá někdo pravidelně rádio, jaká rádia znají, čím se rádio liší od 
ostatních médií, zda poslouchají rádio a při jaké příležitosti. Co je obsahem rádia, co je pro něj typické? 
Kdo jsou posluchači rádia? Znají žáci nějaká digitální rádia? 

Před samotným zahájením tématu je dobré nastartovat tvůrčí atmosféru prostřednictvím cca 5 minut 
dlouhé rozehrávací aktivity (tyto rozehřívající hry je dobré dát před aktivity, které vyžadují 
soustředění). Hry jsou zaměřeny na procvičení vnímání partnera, soustředění: 

 Vysílání signálu gestem ruky, – stojí se v kruhu, jeden žák tleskne a ukáže na některého žáka 
přes kruh. Zamíření signálu na spolužáka přes kruh musí být přesné. Druhý žák pošle signál dál. 

 Bing, Beng, Bang – stojí se v kruhu, pedagog tleskne, řekne „Bing“ a ukáže na žáka po své levé 
straně, ten řekne také Bing a pošle tlesknutí dál opět sousedovi po levé ruce, tak to jde dál, 
dokud se tlesknutí opět po kruhu nevrátí k pedagogovi. Další kolo se snažte zrychlit. Po třech 
kolech přidejte do hry „Beng“ a „Bang“. Bojový postoj se zdviženýma rukama, kterým zastavíte 
signál „Bing“ a pošlete jej zpět v opačném směru. „Bang“ je jakoby namíření ruky s pistolí a 
vyslání signálu napříč přes kruh. 

Dále zahajte práci na tvorbě Rádiového programu: 

Rozdělení do skupin 



 
 

Požádejte žáka, ať se rozdělí na skupiny po 4 až 5. Sdělte jim, že v rámci těchto skupinek budou 
pracovat následující 4 hodiny a budou vytvářet reportáž pro studentské rádio s názvem Rádio Student. 
Zeptejte se žáků, když by doopravdy pracovali pro redakci rádia, jakou pozici by v něm chtěli zastávat? 
Kdo všechno je potřeba pro to, aby vznikla reportáž v rádiu? (nechte žáky jmenovat, případně doplňte 
pracovníky v rádiu) 

Vyzvěte účastníky, ať navrhují názvy a pak se společně dohodnou na tom, který se jim nejvíce líbí.  

Vytvoření jingleu 

Prvním úkolem skupinek je vytvořit rádiový „jingle“ (znělka, předěl) o délce cca 6 vteřin. Jinglee = znělka 
v rádiu a TV. Něco, co upoutává pozornost, zvoní, rachtá, kliká, zpravidla akord nebo rytmický zvuk 
(může být i součást spotu). Odděluje jednotlivé reportáže, reklamy, písničky.  

Rozdělte účastníky do cca čtyřčlenných skupin a úkolem každé z nich je vymyslet znělku. Znělka musí 
obsahovat název rádia a měla by trvat cca 6 vteřin. Znělka může dále obsahovat slovní hříčky, zvuky 
vyluzované pusou, tleskáním, předměty, které mají zrovna žáci u sebe. Neměla by být tvořena již 
vytvořenou nahrávkou z mobilu. Když mají skupiny znělku hotovou, tak jí postupně všechny prezentují 
ostatním. Všichni při poslechu zavřou oči a zkusí vyhodnotit, co bylo pro předvedený jingle specifické, 
na čem skupinka jingle stavěla. Je dobré, aby vždy některá ze skupin začala se svou prezentací 
dobrovolně, postupně takto zazní všechny znělky. 

Na konci hodiny sdělte žákům, že další hodinu budou vytvářet krátký rádiový podcast a pusťte jim dva 
krátké cca 5minutové příklady, či úryvky delších podcastů. 

Reflexe: 

- Co všechno jsme v reportáži mohli slyšet? Jaké formy komunikace byly v reportážích využity? 
Jaké žurnalistické žánry byly v reportáži použity? Jakým způsobem zprostředkovávala reportáž 
atmosféru? Kdo všechno v reportáži mluvit? 

 

2. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Cílem je představit žákům téma, o kterém budou dělat reportáž a jaké formy může mít rádiový vstup 
(reportáž, rozhovor, anketa). Žáci budou pracovat ve skupinkách po 4 až 5 žácích a jejich úkolem bude 
připravit obsah reportáže na dané téma o délce 6 minut pro Radio Student. 

Pomůcky: tužky, pracovní listy a diktafon a scénář rozhlasové reportáže (4.6.1) pro každou skupinu, 
nahrávací studio – místnost s PC a mikrofonem 

Metody: skupinová práce 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Představení hl. tématu rádiového programu. (max. 15 min) Téma stanoví předem učitel, je jednotné 
pro všechny. Může to být například „naše škola“. Skupinky pak mohou dělat reportáž např. o historii 
budovy školy, o školní sportovní akci, o tématech, aktivitách, která se školou souvisejí. Nebo může 
pedagog s žáky navštívit jiný veřejný prostor/veřejnou budovu (kulturní centrum, muzeum apod.) a 
udělat s nimi reportáž tam. V rámci ověření žáci vytvářeli reportáž o kulturním centru Moving Station.  



 
 

Připravte si a sdělte účastníkům v úvodu podrobnější informace o tématu, např. o historii školy, 
promítnout propagační video, udělat krátkou prohlídku objektu apod.  

2. Představení formy zpracování a vytvoření obsahu radiového podcastu. (30 min) Účastníci budou 
pracovat ve skupinkách po 4 až 5 (v těch samých, ve kterých vytvářeli jingley). Každá skupinka vytvoří 
část rádiového programu (cca 6minutový vstup). Téma vstupu se musí týkat školy (nebo jiného 
zvoleného tématu). Formou vstupu může být zpráva, rozhovor, diskuze, reportáž či anketa, nebo se ve 
vstupu mohou tyto formy kombinovat, např. to může být reportáž s rozhovorem. 

Každý vstup by měl obsahovat úvod, aby se posluchač dozvěděl, o čem bude následující vstup nebo 
kde se nachází reportér apod. Může to být jedna věta. Pak bude následovat vlastní obsah vstupu 
(reportáž, rozhovor, anketa, diskuse) a nakonec zakončení, rozloučení apod.  Každá skupinka bude mít 
k dispozici diktafon. 

Prvním úkolem skupin je vymyslet obsah – scénář reportáže, o čem konkrétně bude reportáž a jakou 
bud mít formu, případně sesbírat další informace o tématu. Do každé skupiny rozdejte žákům návodný 
pracovní list, do kterého si vytvoří scénář reportáže. Do scénáře si mohou navrhnout úvodní slovo 
vstupu, otázky pro rozhovor či anketu, text reportáže a rozloučení. Text pro reportáž mohou případně 
tvořit postupně s ohledem na to, jaké informace v terénu získají. Pro samotnou práci v terénu je nutné 
dát každé skupince k dispozici diktafon, na který nahrají úvod, obsah vstupu a závěrečné slovo. Pověřte 
někoho ze skupinky, ať obsluhuje diktafon a zapisuje, co která nahrávka obsahuje, případně jaká 
nahrávka se nepovedla. 

Mezitím, co budou skupinky vytvářet scénář reportáží, bude zároveň probíhat nahrávání jingleů 
jednotlivých skupin v nahrávacím studiu. Nahrání rádiové znělky se provede v improvizovaném studiu 
nebo počítačové učebně. Vybereme místnost, kde není hluk a kam umístíme techniku pro nahrávání 
znělek a reportáž. Do studia postupně zveme tvůrce znělek (jednotlivé skupinky), aby zde nahrály svoji 
znělku. Zde je potřeba, aby v nahrávacím studiu byl přítomen druhý učitel a pomohl žákům 
s nahrávkami, případně pokud je to možné zapojit profesionálního zvukaře, který bude obsluhovat 
techniku a vytvoří s žáky nahrávku. Nahrání znělky ve studiu jim zabere cca 5–10 minut. Postupně se 
v nahrávacím studiu vystřídají všechny skupiny.  

Až bude mít skupinka připravený hrubý scénář, může vyrazit do terénu a začít nahrávat. Práce v terénu 
pokračuje celou třetí hodinu tématu (45 min). Snažte se na žáky vyvíjet mírný tlak a důsledně dodržujte 
lhůty pro splnění úkolů. Žáci musejí přípravu rozhovorů, sběr informací i nahrávky stihnout 
v omezeném čase stejně jako reportéři. 

3. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Práce v terénu 

Pomůcky: tužky, pracovní listy a diktafon a scénář rozhlasové reportáže (4.6.1) pro každou skupinu, 
nahrávací studio – místnost s PC a mikrofonem 

Metody: skupinová práce 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Na nahrání reportáže a sběr informací v terénu mají žáci 45 minut. Vymezte jim prostor, kde všude se 
mohou v rámci školy, kulturního centra či akce pohybovat. Pokud žáci dělají, reportáž o škole je 
potřeba aby časový limit zahrnoval např. velkou přestávku, aby měli žáci prostor pro rozhovory. 



 
 

Učitel zajistí, aby všechny skupinky v časovém limitu stihly nahrát své rozhovory a reportáže. Zajistí, 
aby správně používaly techniku. Pokud váhají, nevědí si rady, navrhuje jim, s kým by ještě mohly udělat 
rozhovor, poskytne jim další materiály, informace k tématu. V časovém limitu postupně obejde 
všechny skupinky. 

Žáci aktivně vyhledávají osoby, se kterými chtějí dělat rozhovor, anketu, vybírají si místa, kde nahrají 
reportáž, úvodní slovo, rozloučení. K nahrávkám používají diktafon. 

4. hodina  

Forma a bližší popis realizace 

Cílem je složení a vytvoření programu Rádia Student z reportáží pracovních skupinek žáků, přehrání 
rádiového programu a zhodnocení projektového dne. 

Metody: skupinová práce 

Pomůcky: počítačová učebna, nebo laptop pro každou skupinku, program pro zpracování audio 
nahrávek, médium pro přenos dat – USB flash disk, diktafony s nahrávkami a nahrávky jingleů, návod 
jak vytvořit podcast (4.6.2) 

Skládání nahraných reportáží a znělek, vytvoření programu Rádia Student 

Před tím než žáci začnou pracovat na nahrávkách, provede s nimi učitel zhodnocení aktivity: 

- Jak se vám líbilo natáčení reportáží? 
- Co se vám povedlo a co se vám dařilo méně? 
- Jakou kdo měl roli ve skupině? 

Sesbírané reportáže, rozhovory nahrané na diktafonech a jingley jednotlivé skupinky zpracují s pomocí 
učitele v počítačové učebně. Každá skupinka pracuje s jedním PC nebo laptopem. Skupinky mají za úkol 
složit své nahrávky do reportáže. Na úvod a na konec své reportáže umístí svůj jingle. 

Když mají všechny skupinky své reportáže složené, předají je učitelovi či zvukaři (může to být jeden 
z žáků). Ten je finálně zkompletuje, seřadí je za sebe a vytvoří finální rádiový program Rádia Student. 

Přehrání rádiového programu a zhodnocení dne 

Na závěr dne si s žáky přehrajeme jejich výtvor – radiový program Rádia Student. 

Po této diskusi nastává čas na zhodnocení celého dvoudenního projektového vzdělávání. Vyhodnocení 
může proběhnout formou kolečka, kdy každý z účastníků zkusí zformulovat, čím ho absolvování celého 
dvoudenního programu obohatilo, co ho bavilo více a co méně.  

Otázky k diskuzi: 

 Dali vám něco aktivity, které jsme dnes dělali? Co jste se dozvěděli nového? Co dalšího byste 
se rádi dozvěděli? 

 Jak jste snášeli, že jednou jste si vybírali partnery pro skupinovou práci a jednou jste byli do 
skupinek přiřazeni? 

 Je něco, co z programu využijete do budoucnosti? 

  



 
 

4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu 

Příloha č. 4.1.1 – Média a informace 1. hodina (shrnutí prezentace pro žáky) 

Média a informace 

Vypiš všechny zdroje, odkud získáváš informace o dění ve světě a ve společnosti? 

…………………………...................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Většina toho, co o světě víme, je nám zprostředkována médii. Abychom porozuměli informacím, které 
média sdílejí, abychom dokázali poznat, které informace jsou důvěryhodné, abychom dokázali rozlišit 
podstatné zprávy od nepodstatných, je třeba porozumět tomu, jak média fungují. Každé médium má 
nějaké záměry a řídí se při svých činnostech nějakými zájmy (veřejné blaho, zisk, prosazení politického 
postoje, oslovení co nejširšího publika). Důležité je uvědomit si tuto optiku, stejně jako pochopit, že 
média mají vliv na naše postoje, názory, hodnocení reality a představy o světě. 

Která media sleduješ nejčastěji? (Podtrhni je ve svém seznamu výše, nebo seznam doplň) Jedná se o 
noviny, televizi, rádio nebo internetové stránky či sociální sítě? 

Médium = z latinského prostředek, to, co zprostředkovává. V komunikaci jakýkoli kanál umožňující 
přenos sdělení, spojující minimálně dvě strany (dopisní papír, řeč, obraz). Z mediálního hlediska se 
médii rozumí ty kanály, které přenášejí informace. V tradičním pojetí je to zejména televize, rozhlas, 
internet a tisk. K přenosu sdělení ale mohou sloužit i méně "masové" kanály – tabule, dopisní papír, 
leták. (Slovník žurnalistiky, 2017) 

TOP 10 nejvyužívanějších zdrojů zpravodajství v České republice 

Průzkum sledovanosti různých typů médií ukazuje, že stále je zpravodajství často sledováno v televizi, 
stejně často ale i na internetových zpravodajských stránkách a také na Facebooku. Český Rozhlas 
využívá ke sledování zpravodajství nejmenší podíl respondentů. Periodický tisk se do Top 10 
nejvyužívanějších zdrojů zpravodajství nedostal. Průzkum vyplňovaly v roce 2014 různé věkové skupiny 
od 15 let. 

Napříč různými typy médií se ukazuje, že ti respondenti, kteří sledují denně zprávy v televizi (bez ohledu 
na konkrétní televizní stanice), jsou věkově spíše starší a mají nižší dosažené vzdělání, zatímco zprávy 
v mobilním telefonu jsou na denní bázi využívány spíše mladšími a vzdělanějšími uživateli. Konzumenti 
zpravodajství v rádiu a v novinách jsou pak z hlediska věku a vzdělání velmi podobní. 

Jaké to má výhody nebo nevýhody toho, že máme možnost sledovat zpravodajství v různých 
médiích? 

Role médií ve společnosti 

 Informativní (sdílení pravdivých informací je plusem pro ekonomiku a demokracii) 
o Novináři jsou hlídací psi demokracie. Sledují pro nás důležitá společenská a politická 

témata. 
 Zábavní 
 Vzdělávací 
 Přesvědčující (např. reklama, inzerce) 



 
 

 Udržují komunitu, kulturu (předávání hodnot, podpora českého jazyka) 
 
To jakým způsobem média fungují, jaký je jejich obsah ovlivňuje do jisté míry to, kdo je jejich 
vlastníkem. V České republice vlastní soukromá média jednak zahraniční organizace (TV Nova) a jednak 
i klíčový hráči domácí ekonomiky (Zdeněk Bakala, Petr Kellner, Daniel Křetínský, Agrofert). Pak existují 
ještě veřejnoprávní média, která jsou placena (vlastněna) občany z poplatků a daní. 

Komerční (soukromá) média 

 Většina TV a rozhlasových stanic (tisk 
se na soukromý a veřejnoprávní nedělí) 
- TV Nova, Prima, Barandov, Impuls, 
Evropa 2, Radio Spin 

 Cíle záleží na zaměření média 
(informování veřejnosti, zábava, zisk) 

 Financována převážně z výnosů z 
reklamy a inzerce 

 Vyšší podíl zábavních programu, 
infotainmentu, bulvarizace 

 Vyšší podíl reklam 

Veřejnoprávní média 

 Česká televize, Český rozhlas, Česká 
tisková kancelář 

 Poskytují službu veřejnosti 
 Financována převážně z 

koncesionářských poplatků (ČT a Český 
rozhlas) 

 Mohou být ovlivněna vládnoucí 
politickou reprezentací (dosazování 
zástupců vládnoucí strany do Rady 
České TV, snížením rozpočtu na 
činnost) 

 Zřízené zákonem

 

 

Obrázek 8 Grafická ikonografika vlastnictví českých masových médií, vytvořeno 29.8.2016 (Zdroj: KONIECZNY, Janusz: Kdo a 
proč vlastní česká média?. NFPK [online]. [cit. 30.4.2019] Dostupné z: https://www.nfpk.cz/p/o---janusz-konieczny-kdo-a-
proc-vlastni-ceska-media)  



 
 

 

Média lze také rozlišit podle cíle, který zastávají, druhů a způsobu prezentace informací a témat, která 
řeší: 

 Seriózní média – jejich cílem je komentovat politiku, přispívat k utváření veřejného mínění, 
zprostředkovávat lidem informace pro vytvoření názoru. Někteří mediální kritici (např. K. 
Hvížďala) se domnívají, že seriózní média v ČR neexistují. Za serózní bývaly považovány 
Hospodářské noviny, průzkumy ukazují, že lidé považují za důvěryhodnou Český rozhlas či 
Českou televizi. 

 Polo seriózní tisk (Pop noviny) - Pop-noviny (popnoviny nebo také polonoviny) je označení 
tiskovin, které vyplňují prostor mezi bulvárním a seriózním tiskem. Zpravodajství se vyznačuje 
prací se soft-news, infotainmentem. Typickým příkladem pop-novin je deník Mladá fronta 
DNES, dílem také Lidové noviny a deník Právo. 

 Bulvární média – zveřejňují šokující zprávy, jejich cílem je bavit čtenáře, zaujmout jej, cílem 
těchto médií je především zisk z prodeje či sledovanosti. 

 Existují také média založené jako neziskové organizace (Radio Proglas) či financované 
z příspěvků čtenářů prostřednictvím nadačních fondů (např. internetový Deník referendum) 

Proč myslíte, že je Blesk nejčtenější deník v České republice? 

CELOSTÁTNÍ DENÍKY ČETNOST VYDÁNÍ  
V 3+4Q/2018 

 

932 000 

 

554 000 

 

233 000 

 

219 000 

 

205 000  

 

200 000 

 

150 000 

Tabulka 4 Čtenost celostátních deníků na vydání 3. a 4. kvartál 2018 (Zdroj: Unie vydavatelů ČR – VÝZKUM  ČTENOSTI TISKU - 
MEDIA PROJEKT. [online]. Copyright © 2013 [cit. 30.04.2019]. Dostupné z: 
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/vyzkum_ctenosti)  

 

 

 

 

 

 



 
 

Nová média (internet, sociální sítě, chytré mobily …) a informace 

Nová média je souhrnným označením pro mediální technologie založené na digitálním číselném 
zpracování dat (internet, chytré telefony, tablety). v užším slova smyslu se pak termín vtahuje 
k digitálními technologiemi mediované komunikaci (blogy, chaty, sociální sítě, e-mail, zpravodajské 
weby, on-line rádia a TV, streaming – You Tube). 

+ Plusy 

• Umožňují vyhledávání a sdílení informací bez vyšších finančních nákladů -> vznikají nové 
informační weby (neovlivni.cz, hlidacipes.org, …), X ale také vznikají alternativní weby 
(konspirační teorie dezinformace) 

• Sociální sítě (Facebook) umožňují rychlejší a levnější sdílení informací s přáteli 

• Diskuze pod články – rychlejší zpětná vazba 

- Mínusy 

• Internetový prostor je přehlcen informacemi  

• Rychlejší možnost šíření falešných zpráv 

• Facebook vám nabízí pro vás nejrelevantnější a nejzajímavější obsah -> jako výhradní zdroj 
zpravodajství může být problematický (dostávají se k nám pouze vybrané informace, 
informace sdílené ve skupině našich přátel). Nicméně je třeba říct, že ani běžná zpravodajská 
média nám nepředkládají komplexní obraz dění ve světě. Zveřejněné zprávy vybírají 
z množství událostí, které se udály ve světě, zveřejňují ty, o kterých se domnívají, že jsou pro 
naši společnost důležité. 

Otázky k zamyšlení: 

- Napadají tě další výhod či nevýhody nových médií? 
- Kterým informačním zdrojům nejvíce důvěřuješ? 
- Jaká média osobně považuješ za seriózní? 
- Jsou podle tvého názoru zprávy, které sleduješ v mediích dostatečně vypovídající o současném 

světě? Proč ano? Proč ne? 

 

  



 
 

Příloha č. 4.1.2 – Média a informace 2. hodina (prezentace) 

1.  slide (obrázek příkladu hoaxu a dezinformace na Facebooku) 

 
 
2. slide (původní fotografie) 



 
 

 
Obrázek 9 Osamocená lokomotivu na nádraží v Chebu (Autor: neznámý) 

 

 
Obrázek 10 Fotografie pravděpodobně pocházející z Indonézie (Autor neznámý) 

 
4. slide (2. příklad dezinformace ve zpravodajství) 
 



 
 

 Boj o lithium. Ministr za ČSSD podepsal memorandum s australskou firmou, Babiš to označil 
za krádež (6.10.2017) Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/energetika/boj-o-lithium-ministr-
za-cssd-podepsal-memorandum-babis-jej-oznacil-za-
kradez.A171006_142702_energetika_ele 

 

5. slide (3 příklad dezinformace v příspěvku videa na YouTube) 

 Dominika Myslivcová – Procházka Teplicemi – You Tube. YouTube [online]. Vytvořeno 
27.6.2016. Copyright © 2018 Google LLC [cit. 30.11.2018]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=tr17RfnAex0  

 

  



 
 

Příloha č. 4.1.3 – Média a informace 2. hodina (shrnutí pro žáky) 

Informační role masových médií 

Vždy je důležité rozlišovat zpravodajství a publicistiku. Zpravodajství je například informace o 
hlasování o důvěře vlády. Musí být věcné, objektivní a odpovídá na základní otázky: Kdo? Co? Kdy? 
Kde? Proč? V publicistických textech si o hlasování o důvěře vlády novinář něco myslí, přidává vlastní 
komentář, hodnocení založené na věcných argumentech. Obojí musí mít vždy autora a zdroje. Ani 
jedno nelze míchat dohromady! 

- Příklady zpravodajství (krátká zpráva, zpráva, agenturní zpráva, zpráva z tiskové konference, 
news feature, zpravodajská reportáž, anketa, rozhovor), typ zpravodajství (seriózní, bulvární, 
fíčrové) 

- Příklady publicistiky – analytický článek (je na hranici mezi zpravodajství a publicistiky), fíčrová 
zpráva, interview, črta, glosa, komentář, komiks, fejeton, editorial, recenze, reportáž, úvaha, 
kritika 

Formální náležitosti zpravodajských textů 

- Titulek (název článku, který vystihuje jeho obsah, obsahuje sloveso, trendem je psát titulky, co 
nejpoutavěji, což ale nesmí sklouzávat k bulvarizaci a zkreslování významu, titulek by neměl 
obsahovat vykřičník nebo otazník což často využívá bulvár) 

- Domicil – označuje místo, kde se událost stala (název města, obce) 

- Značka (zkratka) autora, podpis autora, datum vytvoření zprávy 

- Perex – shrnutí obsahu článku 

- Obsah článku – Co? Kdo? Kdy? Kde? Jak a proč? 

 

Zpravodajství musí být objektivní, vyvážené a nestranné. Objektivní znamená, že je pravdivé – 
představuje přesná, úplná a nezkreslená fakta. Informace získané jinak než přímým svědectvím novinář 
ověřuje alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Nestranné zpravodajství se vyhýbá hodnotícím 
soudům a komentářům ze strany žurnalisty, vyvážené zpravodajství dává stejný prostor všem aktérům 
události a různým názorovým proudům, opět bez ohledu na osobní názory a postoje novináře. 

Díky vzniku tzv. nových médií (internetu a internetových sociálních sítí) existuje mnohem větší prostor 
pro svobodu slova (vyjádření vlastního názoru, poznání různých názorů, rychlejší šíření aktuálních 
informací). Na druhou stranu nová media poskytují i prostor pro šíření nepravdivých či manipulativních 
informací – dezinformací, hoaxů, fake news či konspiračních teorií.  

- Dezinformace je záměrně nepravdivá, částečně nepravdivá nebo zkreslená informace, šířená 
především státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem 
ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají. Manipulují s fakty, nabízí neaktuální, 
nepřesné nebo neověřitelné informace. Jejich, často neuvedení autoři, nechtějí informovat, 
ale zmást, zahltit informacemi a podstrkovat, co si máme myslet. Dezinformace bývají součástí 
propagandy (přesvědčování správnosti určité ideologie, společenského systému, vyhlášení 
války) či kouřové clony, která má zmást nepřítele (například dezinformace o vylodění 
v Normandii za 2. SV). 



 
 

- Fake news: Moderní výraz, který označuje úmyslně nepravdivé nebo zavádějící informace, 
které se objevují v médiích a na sociálních sítích. Jedná se o modernější výraz pro 
dezinformace. 

- Hoax: Typ dezinformace, jinak řečeno poplašná zpráva, která svou uměle vytvořenou/ lživou/ 
vyfabrikovanou naléhavostí nabádá k dalšímu přeposlání. Autoři je často sdílejí jako skandální 
odhalení, o kterém se podle nich v „mainstreamových médiích“ nedozvíte. 

- Konspirace: Konspirační teorie vždy představují alternativní, zavádějící vysvětlení toho, jak 
svět kolem nás funguje. Typicky hovoří o spiknutí nějaké skupiny, která ovládá svět za našimi 
zády, a na základě toho vysvětluje historické události a současné dění. 

Jaké zpravodajské reportáže či články nelze považovat za objektivní a důvěryhodné? 

- Autora zprávy nelze dohledat (u zpravodajství a především u publicistických článků a reportáží 
by měl být dohledatelný autor – celé jeho jméno a další informace o něm).  

Kterému autorovi byste věřili spíše? 

 
Obrázek 11 Popis autora článků na zpravodajském webu 
Aeronet.cz 
 

 
Obrázek 12 Popis autorky článků zpravodajského serveru 
Aktualne.cz 
 

- Ve zprávě nejsou uvedeny zdroje, ze kterých autor vychází (např. zdroj předvolebního 
průzkumu, analýzy trhu apod.). Případně čerpá pouze z jednoho zdroje. Seriózní zpráva či 
reportáž by měla obsahovat alespoň dva zdroje, ze kterých vychází. Výjimkou jsou krátké 
informační zprávy jako např. – informace o výherci Nobelovy ceny. 

- Autor předkládá pouze jeden pohled na situaci, nebo nějaký pohled či informaci zamlčuje. 
Vyvážené zpravodajství je takové, které předkládá více pohledů na situaci (typicky návrhy 
zákonů nechávají novináři okomentovat všechny politické strany v parlamentu). 

- Ve zprávě nelze rozlišit co je názor, domněnky autora a co jsou fakta. Seriózní média mezi 
jednotlivými sděleními rozlišují a označují, zda se jedná o komerční sdělení, zpravodajství, 
komentáře, názory atd. 

- Pozor na zprávy sdílené přes sociální sítě. Facbook, Twitter ani Instagram nejsou 
zpravodajskými servery, jsou jen platformou pro komunikaci lidí. 
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- Přehnané, vyhroceně emocionální titulky. Hojné využívání prostého, lidového jazyka, krátké 
věty a obecně kratší texty zavání spíše bulvárem než seriózním mediální sdělení. 

- Podsouvá nám sdělení nějaký názor, chce v nás vyvolat emoce – strach, nenávist. Seriózní 
mediální sdělená nám nechává prostor pro to udělat si na situaci vlastní názor. 

Odborníci na odhalování dezinformací, hoaxů či falešných zpráv radí, že pokud si nejste jisti, zda 
můžeme dané zprávě či informaci věřit, zkuste ji vyhledat v jiných informačních zdrojích. Pokud je 
zpráva pravdivá určitě o ní budou psát i jiná média. 

Na odhalování dezinformací, hoaxů a fake news existují specializované weby: StopFake, Kremlin 
Watch, Ho@x, Manipulátoři – otevřená neideologická platforma pro relevantní a faktickou diskuzi, 
Demagog – odhalování nepravdivých výroků a závazků politiků nebo jiných veřejných osob, v tzv. fact 
checkingu. 

Odhalováním dezinformací především těch šířených cizími státy či organizacemi se také zabývá 
Bezpečností informační služba ČR (BIS). 

Základní pravidla novinářské práce a žurnalistiky shrnuje etický kodex České televize, Českého rozhlasu, 
ČTK či Syndikátu novinářů v ČR, z. s.2 Většina seriózních novin, zpravodajských webů, rozhlasových či 
televizních stanic má zformulovaný vlastní podrobnější etický kodex. Povinnost médií objektivně a 
vyvážené informovat o společenském a politickém dění je zakotvena v Zákoně o periodickém tisku a 
Zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání. 

Otázky k zamyšlení: 

- Jaké náležitosti by mělo mít vyvážené a objektivní zpravodajství? 
- Čím je charakteristická bulvární zpráva? 
- Jaké webové zpravodajské stránky považujete za důvěryhodné zdroje informací? 
- Setkali jste se někdy s falešnou zprávou? Jak jste zjistili, že se jedná o poplašnou zprávu? 
- Je něco dalšího, co byste se rádi dozvěděli o zdrojích zpravodajství či odhalování dezinformací? 

Použité zdroje 

- Médium. Slovník žurnalistiky. (2017) 
- GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 

manipulacích!!! 2. vydání. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-2249-5. 
- ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. ISBN 978-80-210-7589-4. 

Doporučená literatura k tématu: 

- Kodex ČT https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/  
- Kodex ČRO https://rada.rozhlas.cz/kodex-ceskeho-rozhlasu-7722382  
- GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 

manipulacích!!! 2. vydání. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-2249-5. 
- ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. ISBN 978-80-210-7589-4. 

                                                           
2 Je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Jeho členem se může stát každý aktivní novinář, ať už pracuje 
na stálý pracovní poměr, nebo volně spolupracuje s několika redakcemi. Více zde: https://syndikat-novinaru-cr-
z-s.webnode.cz/syndikat/  
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Příloha č. 4.3.3.2 – Co je informace? 1. a 2. hodina (shrnutí pro žáky) 

Co je informace? 

Informace si vyměňujeme neustále, pomáhají nám poznávat svět ale i rozhodovat se. 
V demokratických společnostech je právo na přístup k informacím, jedním ze základních pilířů 
fungování společnosti a je také zakotvena v Listině základních práv a svobod a v zákonech 
demokratických států. Právo na informace (objektivní a nezkreslené) je jedním z politických práv 
občanů, které mají vůči státu. Slouží občanům ke kontrole činnosti státu a veřejné správy a umožňuje 
jim kvalifikovaně (protože informovaně) se podílet na správě věcí veřejných. Jak bylo řečeno 
v předchozích tématech podstatným zprostředkovatelem informací o společenském a politickém dění 
jsou masová média. 

Definice pojmu informace 

Slovo informace pochází z latinského „informatio“, znamená uváděti ve tvar, dodávati tvar, podobu, 
formovat, tvořit, zobrazovat, představovat si, vytvářet představu, pojem. Latinské „informatio“ 
vyjadřuje představu, pojem, obrys (Slovník žurnalistiky, 2017).  

V žurnalistice je informace synonymum pro stručné, nekomentované zprávy uvádějící základní fakta o 
události. V širším pojetí společenských věd je informací jakákoliv výpověď či sdělení o věcech, jevech, 
stavech, dějích, jež umožňuje jejich poznání. (Slovník žurnalistiky, 2017) 

Definice pojmu informace většinou vycházejí z matematických a kybernetických oborů, které se jako 
první začali zabývat teorií informace (kódováním, přenosem a dekódováním informací). 

„Informace je energie, která snižuje nebo odstraňuje neurčitost. Informace je vlastnost, která 
odstraňuje vrozenou neznalost příjemce“ (Claude Shanon, americký elektroinženýr, kybernetik 
a matematik, zvaný „otec teorie informace“) 

Norbert Wiener (kybernetik) označuje informaci jako „to, co si vyměňujeme s vnějším světem, když se 
mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním“. (Wiener 1954) 

V genetice (biologii) je informace definována jako strukturální jednotka umožňující interakci 
přirozených struktur a jejich vývoj (typickým příkladem je genetická informace – DNA). 

Otázky k zamyšlení: Porovnejte definice vytvořené skupinou s výše uvedenými definicemi či dalšími 
definicemi nalezených v dalších zdrojích. Shodují se v něčem nebo se rozcházejí? 

 

Přenos a příjem informace  

Proces předávání, sdílení informací se nazývá komunikace (mezilidská komunikace, sociální 
komunikace, masová komunikace, elektronická komunikace, verbální, neverbální apod.). Komunikace 
má vždy nějaký cíl, pokud příjemce přijme sdělení a pochopí jej správně, můžeme komunikaci 
považovat za úspěšnou. 

Základní model sociální komunikace 

Níže je zobrazen základní model sociální (mezilidské) komunikace mezi dvěma subjekty (osobami) 
např. při rozhovoru tváří v tvář (viz obrázek č. 7). Stejný princip funguje i při komunikaci uvnitř malé 
skupiny či projevech k veřejnosti. Pro zdárné předání informace je důležitá zpětná vazba – možnost 
příjemce doptat se: Myslel jsi to takto…? Případně si může odesílatel sdělení ověřit: Pochopil jsi to 
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takto…? V modelu masové komunikace (předávání sdělení skrz masmédia) probíhá přenos informace 
podobně. V rámci masové komunikace nicméně není možná okamžitá zpětná vazba. 

 

 

 

 

 

       Část objektivní reality, (zdroj) informace, to o čem chce odesílatel vypovídat. 

Obrázek 13 Základní model sociální komunikace, inspirovaný modelem interpersonální komunikace 
dle DeVita (2001, s. 20).  

- Kontext = každá komunikace se děje v nějakém prostředí – fyzickém, kulturním (škola, 
kancelář, obývací pokoj, v autobuse, ti co komunikují, jsou vychováni určitým způsobem, 
naučeni, jak mají komunikovat s dospělým, s babičkou, s mužem, s ženou …) Místo, kde, s kým 
a jak se odehrává komunikace, ovlivňuje přenos a vnímání sdělení. 

- Oblast zkušeností = představuje veškeré znalosti, uznávané hodnoty, všechno, co jste kdy 
viděli, slyšeli a dělali. Tyto zkušenosti ovlivňují přenos informace (sdělení) – vše, co říkáte, jak 
to říkáte, co sami sobě dovolíte vnímat. Když se oblasti zkušeností dvou lidí překrývají, je pro 
oba relativně snadné spolu komunikovat (např. jsou oba ze stejné třídy nebo školy). Naopak 
když lidé pochází z odlišných kultur a mají odlišný jazyk, mohou si význam sdělení vyložit jinak. 
Oblast zkušeností nám může pomoci přijímat či sdílet snadněji nějaké sdělení, ale zároveň 
může způsobit chybné porozumění informaci např. v případě, že do komunikace vstupujeme 
s předsudky. 

- Odesílatel a Příjemce (mluvčí a posluchač) = účastníci komunikace, každý účastník komunikace 
je zároveň mluvčí a posluchač. Když mluvíte (odesíláte sdělení. 

- Zakódování a dekódování = prostřednictvím písma, zvuku, symbolů, jazyka nebo obrazů 
odesílatel zakóduje informaci pro příjemce, příjemce jej dekóduje. K dekódování pomáhá 
příjemci, pokud zná kód (jazyk, písmo). Někdy ovšem předchozí zkušenost (předsudky) může 
komplikovat dekódování. 

OBLAST 
ZKUŠENOSTÍ 
ODESÍLATELE 

OBLAST 
ZKUŠENOSTÍ 
PŘÍJEMCE 

KONTEXT 
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- Sdělení = může mít mono forem – verbální (mluvené i psané slovo) či neverbální (zvuk, gesto, 
mimika, fotografie, obraz), elektronickou (e-mail, zvuková nahrávka, video nahrávka). 

- Komunikační kanál = médium, kterým se přenáší sdělení. Při konverzaci mezi lidmi je to např. 
hlasový kanál, zrakový kanál, čichový kanál. Za kanály lze považovat i jednotlivé komunikační 
prostředky – mobilní telefon, internet, elektronickou poštu, televizní vysílání, rozhlas, kouřové 
signály. Médium = to co zprostředkovává, v rámci komunikace může být i dopisní papír, 
radiové vlny, vzduch 

- Šum = překážky v komunikaci, které zkreslují sdělení nebo brání v přijímání signálu od 
odesílatele (mluvčího). Šum může mít povahu fyzickou (například hluk z dopravy, pokud se 
bavíme na ulici, bouřka rušící příjem televize), nepochopení významu slov (lidé hovořící jiným 
přízvukem, jazykem), rozmazané písmo v tištěném textu, sluneční brýle, které má 
mluvčí/posluchač znemožňující číst neverbální signály, předpojatost a klamné úsudky 
o druhém. 

- Zpětná vazba = reakce na sdělení příjemcem sdělení (mračení, pokyvování hlavou). Na základě 
zpětné vazby – například reakce posluchačů při projevu na veřejnosti – může řečník pokračovat 
v promluvě nebo naopak měnit obsah. V médiích lze sledovat zpětnou vazbu složitěji, typicky 
prostřednictvím sledovanosti, na internetu např. počtem IP adres, které navštívili stránku, 
dopisy od čtenářů. 

 

Interpersonální komunikace 
 
 

 

Skupinová komunikace 

 
 

Masová komunikace 

 
 

Tabulka 5 

Masová komunikace 

Zpětná vazba k hromadným sdělovacím prostředkům je zdlouhavá a proto se v souvislosti s nimi mluví 
o jednosměrné komunikaci, jednosměrném předávání informací (mluvčí  posluchač). Hromadné 
sdělovací prostředky – televize, noviny, časopisy, billboardy, i mnoho z počítačové komunikace je 
označováno jako lineární (jednosměrný) model komunikace (předávání informací), umožňují nám 
přijímat sdělení, ale nedovolují nám přidat svá vlastní. Respektive nedovolují okamžitou zpětnou 
vazbu. Samozřejmě nicméně existují např. na internetu diskuze pod článkem a můžeme kontaktovat 
autora či redakci novin, televize. Zpětnou vazbu uskutečnit lze, ale se zpožděním. Zpětnou vazbou pro 
masmédia může být sledovanost, poslechovost či čtenost média. Takové statistiky si vede každé 
sdělovací médium. Moc masových médií spočívá v jejich možnosti oslovit a ovlivnit názory velké masy 
názory velké masy lidí.  

Zdroje: 

zpětná vazba 

sdělení 
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 DE VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Garda Publishing, spol. s r. o., Praha 2001. 
 CEJPEK, Jiří. (2005) Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac. 

vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1037-X. 
 Informace. In: Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, 

nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. 
 Wiener, N.: (1954) Kybernetika a společnost. Praha 1963. 

Zpětná vazba pro žáky: 

- Které konkrétní jevy související s přenosem a příjmem informace jste si procvičili a ověřili při 
hodině? Například, když jste dekódovali zprávy od spolužáků? Nebo naopak, když jste se snažili 
předat informaci spolužákům? 

- Jaký je rozdíl, mezi předáváním a přijímáním informace (sdělení) mezi dvěma osobami při 
rozhovoru a v rámci masové komunikace? 

 

Příloha č. 4.3.3.3 – Co je informace? Přenos a příjem informace – zkreslení informace 
(shrnutí pro žáky) 

Historie (epochy) mezilidské komunikace 

Zatímco v minulosti a není tomu zas tak dávno, byli informace vzácné a vyměňovali si je jen ti 
nejmocnější nebo nejbohatší, potýkáme se v současné době naopak s „přeinformovaností“ a dělá nám 
problém filtrovat, které informace jsou pro nás důležité. Ještě před cca 170 lety neexistovala fotografie, 
před 600 lety byl vynalezen knihtisk, první noviny se začínají objevovat v 17. stol., noviny pro masy se 
rozšiřují až v 19. století, stejně tak telegraf.  

Melvin DeFleur a Sandra Ballová-Rokeachová (1996) rozlišili několik historických epoch dle 
převažujícího způsobu komunikace: 

 epocha znamení a signálů – vrozené instinktivní reakce, naučené komunikační chování 

 epocha mluvení a jazyka – odhaduje se, že před cca 35 tisíci lety lidé již mezi sebou dokázali 
komunikovat prostřednictvím řeči (artikulovaný zvukový projev), jazyk je systém kódů sloužící 
ke komunikaci 

 epocha psaní – před 5 tisíci lety (klínové písmo v Mezopotámii), 

 epocha tisku – od poloviny 15. století (Johannes Guttenberg vynalezl mechanický knihtisk), 

 epocha masové komunikace (počátek 19. stol. – masový tisk, telegraf, telefon, poč. 20. stol. – 
film, TV, rozhlas atd.) 

Nová média lidem umožňují žít v médiích. Prostřednictvím sociálních sítí, diskuzemi pod novinovými 
články, sdílením se spolupodílejí na vytváření informací. 

Zkreslení informace 

Pokud chceme nějakou informaci o události úspěšně (objektivně) předat, tj. předat ji posluchači, tak 
jak se doopravdy stala, je třeba snažit se zabránit zkreslení informace. A to jak zkreslení způsobené 
šumem z okolí, tak zkreslení, které můžeme způsobit sami. 



75 
 

Záměrné zkreslení informace = lež, manipulace, dezinformovaní, infotainment (zezábavnění 
informace, propojení informace s příběhem nebo emocí, aby čtenáře či posluchače zaujala), hoax, fake 
news 

Nezáměrné zkreslení informace = přeberu něco, co je nepravdivé, neověřím si původ informace, omyl, 
chyba, konfirmační zkreslení 

Konfirmační zkreslení je sociálně-psychologický pojem, který popisuje tendenci člověka 
upřednostňovat ty informace, interpretace a vzpomínky, které podporují jeho vlastní názor, jeho vidění 
světa a naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením nebo 
pohledem na věc. Podrobněji ke zkreslování informace viz Petr Nutil (2018). 

Aby novináři zabránili zkreslování informací, používají ustálený soubor otázek, na které se snaží 
odpovědět co nejpřesněji, když vytvářejí zprávu, článek či reportáž. 

 

Zdroje: 

 DEFLEUR, Melvin L. a Sandra J. BALL-ROKEACH. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 
1996. ISBN 80-7184-420-9. 

 NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek: průvodce postpravdivým světem. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-271-0716-2. 

 POSPÍŠIL, Jan – ZÁVODNÁ, Lucie Sára (2009): Mediální výchova. Kralice na Hané: Computer 
Media. 

Zpětná vazba pro žáky: 

 Jaké jsou výhody předávání informací pouze prostřednictvím ústní formy mezi lidmi? Jaké jsou 
nevýhody? 

 Jaký rozdíl je mezi tím, pokud předávám informaci o události, kterou jsem zažil/a, a pokud 
předávám informaci o události, kterou mi někdo sdělil? 

 

  

Co?

(podstata a nejdůležitější 
informace)

Kdo? Kdy? 
Kde?

Jak? 
Proč?
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Příloha č. 4.4.1 – Redakce 1. hodina (Dopis od věrné čtenářky) 

V Praze ………………. 

Vážená redakce, 

vážený pane šéfredaktore, 

 

píšu Vám jako věrná čtenářka Vašeho časopisu Svět dokořán. Píšu Vám už potřetí. 
Opravdu mne mrzí, že jste mi ještě neodpověděli. Inu, co by chtěla stará bába 
pětavosumdesátiletá, že jo. 

Vážená redakce já už nevím, co mám dělat. Nikdo se semnou o tom nechce bavit. 
Prostě to pořád trvá. Náš dům byl vždycky v klidu, je to normální činžák čtyř 
patrovej. Je na Starým městě v ulici Dušní. Vyrůstala jsem tady a žila celý svůj 
obyčejný život. 

Ale to, co se děje teď, to se nedá vydržet. Hukot šramot, jako by tu něco velkýho 
dýchalo, něco těžkýho chodilo nahoře nebo na dvorku. Ale jen v noci a jen někdy. 
Hodně, hlavně když tu choděj ty vožralý bandy turistů. To to pak hučí a dupe, 
hodně. 

Vážení redaktoři, určitě byste se měli přijít podívat, kdo jiný a já Vám tolik věřím. 

Vaše věrná čtenářka a předplatitelka (už padesát let!) 

Alena Zahradová 

Dušní 2 
Praha 2 
 
 

Odpovězte na tyto otázky: 

 Jakým způsobem byste ověřili výše uvedenou informaci? 
 Může obsah dopisu obsahovat nějaké téma či témata, která by mohla zajímat čtenáře 

seriózního společenského týdeníku? 
 Jaká fakta dopis obsahuje? 
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Příloha č. 4.4.2 – Redakce (shrnutí téma pro žáky) 

Jak vzniká článek v redakci seriózního společenského periodika? 

Informace, které nám zprostředkovávají média, jsou jen částí reality, určitý výňatek z dění ve 
společnosti. O tom, co média zveřejní, rozhoduje redakce média. Řídí se při tom zaměřením média a 
etickým kodexem buď vlastním, nebo například Etickým kodexem ČT, ČRo či ČTK. 

Téma a zaměření média 

Každé médium má určité zaměření, určitou skupinu, pro kterou vyhledává zprávy a píše články 
(obyvatelé ČR, obchodníci, ekonomové, zahrádkáři, cestovatelé). Také je rozdíl, jaké je periodicita 
vydávání zpravodajství či reportáží. Denní zpravodajství zprostředkovává větší množství aktuálních 
zpráv, týdeníky či měsíčníky se zabývají podrobněji vybranými tématy. Společensko-zpravodajské 
časopisy (týdeníky, měsíčníky) jsou určeny pro širokou veřejnost a zahrnují většinou široké pole témat 
– ekonomických, politických, kulturních i vědeckých. Dobré téma je v každém periodiku takové téma, 
které zaujme čtenáře.  

 „REFLEX je svobodomyslný týdeník. Vznikl v době revoluce a sám o sobě je oslavou svobody. Je tu totiž 
pro lidi, kteří ke svému životu svobodu potřebují. A je to také týdeník zajímavých novinářských osobností 
a pozoruhodných autorů, týdeník s citem pro krásu, který zároveň hledá syrovou pravdu o věcech kolem 
nás.“  (https://www.reflex.cz/o-reflexu)  

„Respekt je český týdeník komentující aktuální dění v domácí i zahraniční politice, ekonomice a 
společnosti.“ 

Seriózní médium pracuje s významnými tématy, dlouhodobě sleduje společenské procesy a jevy, 
oslovuje odborníky, umožňuje polemiku a diskusi, případně provozuje investigativní žurnalistiku. 
Zaměřuje se na politiku, ekonomiku a společenské proměny ve světě. Hlavním formátovým obsahem 
je komentář a analýza. V článcích udržuje časovou linku, používá přesnou terminologii, vysvětluje 
kontext události, pohled odborníka, pracuje s ověřenými informacemi. Komentáře striktně a pro 
čtenáře čitelně odděluje od zpravodajství. Zpravidla má definovaný svůj etický kodex. 

Redakce časopisu (Kdo tvoří redakci?) 

Redakci ať už tištěných či elektronických médií tvoří tým pracovníků, na jejichž práci dohlíží a řídí ji 
šéfredaktor. Redakce má část organizační a tvůrčí. V redakci tištěných periodik probíhá sběr, 
ověřování, hodnocení a interpretování faktů a informací, zpracování materiálů dodaných zpravodaji, 
dopisovateli, externími spolupracovníky, využívá se i informací z Facebooku nebo Twitteru; navazuje 
redigování a korigování obsahů, jejich sestavování v žurnalistické celky včetně použití fotografií. 
Součástí redakce je také sekretariát, archiv (dnes zpravidla elektronický) a dopisové oddělení.  

Redakční rada – poradní orgán šéfredaktora, bývá složena buď z interních členů redakce, např. 
zástupců šéfredaktora, tajemníka redakce, vedoucích oddělení, nebo z významných osobností 
veřejného, politického, kulturního a ekonomického života. Redakční rada garantuje směřování a 
nezávislost média, podílí se na tvorbě jeho dlouhodobé koncepce; na pravidelných poradách 
vyhodnocuje, jak redakce plní své záměry. 

 Šéfredaktor zajišťuje koordinaci a zpracovává koncepci novin, koordinuje a usměrňuje činnost 
redaktorů.  

 Editor zodpovídá za obsah, formu a celkovou podobu svěřené části internetového portálu, 
novin nebo jiných tiskovin. V rámci své práce vyhledává a posuzuje témata k redakčnímu 
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zpracování, spoluzodpovídá za objektivní a vyvážený přístup k událostem, ověřuje si zdroje 
informací a je povinen dodržovat principy novinářské etiky.  

 Redaktor. Nejobecněji je to pracovník redakce periodik ve smyslu novinář. V redakci se může 
specializovat na různé oblasti – domácí zpravodajství, politika, zdravotnictví, školství, 
zahraniční zpravodajství apod. 

 Novinář či žurnalista je člověk pracující v žurnalistice. Jeho povoláním je sbírání, ověřování 
a informací v terénu. Někdy se může používat i pojem zpravodaj. Slovo novinář bylo původně 
používáno pro člověka píšícího do novin, ale postupně se tento termín rozšířil i na lidi 
publikující v rozhlase, televizi či na internetu. Novináři mají ze zákona právo chránit svůj zdroj.  

 Fotograf zhotovuje snímky v oblasti reprodukční a technické fotografie, fotografie architektury 
a krajiny a fotografie specializované pro různé technické a vědecké účely. Novinářská 
fotografie, zpravodajská fotografie, fotožurnalismus, žurnalistická fotografie nebo 
reportážní fotografie (reportare = přinésti zprávu) je součástí žurnalistiky, která připravuje a 
vytváří snímky pro doplnění zpráv nebo článků. Novináři, kteří jsou zapojeni do tohoto oboru, 
jsou obvykle známi jako reportéři, fotožurnalisté nebo grafici a mají významný vztah k výtvarné 
fotografii. 

 Fotoreportér je fotografický novinář, který ke komunikaci, k představení svého tématu používá 
fotografický obraz, jako novinář musí posoudit zpravodajskou hodnotu události, jako fotograf 
musí fotograficky vidět, umět vybrat a zachytit správný (charakteristický) okamžik. 

 Reportér – autor reportáže (reportér či reportérka) se pohybuje na hranici zpravodajství a 
publicistiky: událost popisuje a zároveň ji i hodnotí, jeho postoj je často zřetelný a ovlivňuje 
kompozici. Podstatnými znaky reportáže je věcnost, důraz na detail (vyžaduje všímavost 
reportéra), přesnost a pokud možno objektivita. Reportáž je „rozšířeným zpravodajstvím“, je 
podrobnější a reportér je přímo u události. 

 Korektor – opravuje pravopisné chyby v textu, případně text doplňuje. Provádí se korektura 
nejen textu, ale i ilustrací, popisků. 

 Grafik je pracovník redakce odpovědný za vizuální podobu všech tiskovin a koordinátor 
činnosti ostatních profesí (fotograf, ilustrátor, grafický úpravce), které se na tvorbě publikace 
podílejí. 

Zdroje informací 

Práce novináře je zaměřena na sběr a analýzu fakt o dané události či tématu, o kterém píše. Fakt 
(factum = čin, skutek, výkon) je určitá skutečnost, událost, výsledek, pravdivý poznatek vycházející 
z empirického poznání. K tomu využívá různé zdroje: 

 vlastní zjištění redaktora, např. osobní účastí či pozorováním 

 rozhor se svědky události, informátory nebo oficiálními představiteli, s odborníky 

 oficiální dokumenty (tisková prohlášení, projektová dokumentace, úřední dokumenty, 
vyhlášky, výroční zprávy, odborné analýzy, studie) 

 Tiskové agentury (Např. Česká tisková kancelář, Reuters) 

 Archívy, databáze (knihoven, médií, státních) 

 Tiskové konference (např. vlády), zápisy státních orgánů 
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 Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím), využívá se při zjišťování informací o veřejné správě (od obecních, městských či 
krajských úřadů, vlády apod.) 

 Internet, Twitter 

 Jiná média 

Ověření zdroje 

Ve zpravodajství lze použít pouze důvěryhodné informace, nikoliv spekulace nebo domněnky (pozor, 
informace ale lze interpretovat). Je potřeba informace ověřovat z několika na sobě nezávislých zdrojů 
a při tvorbě zpravodajství pak vycházet z minimálně dvou, lépe tří různých zdrojů informací (výjimkou 
jsou krátké texty informativního charakteru). Důvěryhodná informace je například i ta, kterou novinář 
sám zjistí (je to potvrzený fakt, vidí něco na vlastní oči apod.) nebo ji má od spolehlivého zdroje. Za 
důvěryhodné se považují také zprávy tiskových agentur (např. Česká tisková kancelář), z tiskových 
zpráv, sdělení mluvčích, oficiální dokumenty a stanoviska, sdělení odborníků. 

Seriózní zpravodajství dává prostor vyjádřit se k situaci, události všem stranám, aktérům, kterých se 
událost či situace týká. 

Investigativní žurnalistika (Pátrací žurnalistika) 

Investigace znamená v češtině důkladné, soustavné zkoumání, vyhledávání a sbírání informací. Také se 
používá pojem pátrací žurnalistika. Jde o typ novinářské práce, který je velmi podobný pátrání 
policejních vyšetřovatelů. Je známa od 70. let 20. století. Tehdy dva američtí reportéři Bob Woodward 
a Carl Bernstein zveřejnili skandální infomrace a odposlouchávání opozice, ke kterému dal souhlas 
tehdejší prezident Spojených států Richard Nixon. Aféra je podle hotelu, kde k odposlechům došlo, 
známa jako Watergate.  

Na reportáži mohou pracovat novináři i rok či několik let. Informace, které investigativní žurnalistika 
předkládá, jsou několikanásobně ověřené. Žurnalisté se totiž snaží, aby jimi předkládané informace, co 
nejvíce odpovídali skutečnosti.  

Investigativní žurnalisté zkoumají většinou závažná témata (podvody, korupce, potlačování lidských 
práv), proto k tomu aby v daném tématu získali pravdivé informace, využívají různé prostředky – tajné 
nahrávky rozhovorů, zatajování identity, fotopasti. Novinář tyto prostředky může použít pouze 
v případě, že jedná ve veřejném zájmu. To znamená, že získání dané informace je pro společnost velmi 
důležité, vede např. k odhalení trestného činu. Investigace se někdy blíží až k detektivní činnosti. 

Otázky pro žáky: 

 V jakých případech je možné v rámci novinářské práce využít eticky sporné metody – skryté 
kamery, fotopasti, skrytá identita novináře? 

Etický kodex novináře 

 Podávat občanům včasné, pravdivé a nezkreslené informace (zveřejňovat ověřené informace, 
dbát na rozlišování faktů od osobních názorů, hájit svobodu médií, neodchylovat se od pravdy, 
odmítat zásahy státních orgánů, nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace). 

 Dbát na vysokou profesionalitu a nezávislost v žurnalistice (nést odpovědnost za zveřejněné 
materiály, nezneužívat povolání novináře k činnosti reklamního pracovníka, nepřijímat 
úplatky, nezneužívat informace ve svůj osobní prospěch). 
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 Důvěryhodnost, slušnost a serióznost (prověřovat informace, ctít požadavek na anonymitu 
zdroje, respektovat soukromí osob zejména dětí, dodržovat zásadu presumpce neviny, 
překrucování faktů je vyloučeno). 

 Nevytvářet ani neztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, barvy pleti, 
náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace. 

 Kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat dotčené osoby 
do nesnází nebo osobní tísně. 

(Shrnutí Etického kodexu České televize a Českého rozhlasu) 

Kodex ČT https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/  

Kodex ČRO https://rada.rozhlas.cz/kodex-ceskeho-rozhlasu-7722382  

Zákony ovlivňující žurnalistiku – zákon o ochraně osobních údajů, Zákon o České tiskové kanceláři, 
Zákon o České televizi, Zákon o Českém rozhlasu, Autorský zákon 121/2000 Sb., Tiskový zákon 46/2000 
Sb., Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zákon 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných 
skutečností, Zákon 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Zákon 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákoník práce 262/2006 Sb.  

Shrnutí postup zpracování tématu 

Práce na novinovém článku/ reportáže obnáší: 

5) sběr informací, vyhledávání témat 

6) vyhodnocování informací, ověřování fakt, případně analýzu informací 

7) rozhodování, jaké informace zveřejnit, zda je dané téma dostatečně zajímavé  

8) zpracování informací do článku nebo reportáže. 
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Příloha č. 4.5.1 – Skupinová komunikace a spolupráce (shrnutí tématu pro žáky) 

Empatie, naslouchání a předsudky 

Dobrý novinář si uvědomuje možná zkreslení v naslouchání a vnímání druhých. Snaží se nepodléhat 
prvnímu dojmu a pohotově reagovat na sdělení respondentů. 

Naslouchání a empatie 

Součástí kvalitní komunikace je i umění naslouchat. Může nám přinést nové poznatky, náměty na 
otázky. Novináři si běžně při rozhovoru dělají poznámky, aby nezapomněli, jaký pojem je zaujal či na 
co se chtějí zeptat. Otázky k rozhovoru, případně k tématu mají většinou předpřipravené.  

Na sdělení mluvčího se snažte dívat z jeho pohledu a nevytvářejte si definitivní úsudek, dokud plně 
neporozumíte tomu, co vám chce říci. Pokud se k mluvčímu po dobu jeho řeči chováte vstřícně a 
vysíláte různé signály zpětné vazby (empatické, upřímné, dotazy na objasnění), bude komunikace 
s mluvčím plnohodnotná. 

Chcete-li pochopit, co si někdo myslí a co cítí, naslouchejte mu s empatií. Empatie znamená podívat se 
na svět očima druhých, vcítit se do myšlení druhých, chápat jejich myšlení. 

Efektivní naslouchání je jak nezaujaté (jsme přístupní novým informacím) tak i kritické. Kritické 
naslouchání znamená uvědomovat si na nesrovnalosti v promluvě mluvčího a upozorňovat jej věcně 
na ně. 

Paměť – Člověk si nepamatuje, to, co slyšel, ale to, co si myslíme (vzpomínáme), že jsme slyšeli. Ve své 
paměti nereprodukujeme přesně, co nám někdo řekl, ale spíše rekonstruujeme přijatá a zaznamenaná 
sdělení do nějakého systému, který nám dává smysl. 

Předsudky, stereotypy 

Předsudky nebo stereotypy jsou zkratky ve vnímání. V oboru sociologie nebo psychologie stereotyp 
znamená zafixované vnímání skupiny lidí. Zafixované dojmy mohou při setkání s příslušníkem některé 
takové skupiny na něj pohlížet především jako na příslušníka této skupiny a zkreslovat pohled na něj a 
případně informace, které o něm chceme zprostředkovat. Stereotypy brání vidět individualitu 
jednotlivce. Každý máme stereotypy např. vůči národním, náboženským skupinám, mužům, ženám, 
kriminálníků, prostitutkám, lidem co nosí značkové oblečení nebo naopak apod., je třeba si toto 
uvědomit a při komunikaci se zaměřit spíše na specifické vlastnosti jednotlivce.  

Aktivní naslouchání je technika zpětné vazby, kdy posluchač vysílá zpět k mluvčímu, co je podle jeho 
názoru podstatou přijatého sdělení jak po stránce obsahové, tak pocitové. Aktivní naslouchání není 
pouhé přesné opakování slov mluvčího, ale spíše vyjádření vlastního chápání jeho sdělení jako určitého 
významového celku.  

- Pomáhá ověřovat, zda jste pochopili, co mluvčí řekl, a také co tím mínil. Zpětná vazba 
reflektující vaše chápání významu sdělení dává mluvčímu příležitost v případě potřeby 
nabídnout objasnění. Tak se zvyšuje pravděpodobnost, že každé další sdělení bude přesnější a 
výstižnější. 

- Dáváte mluvčímu najevo, že uznáváte a přijímáte jeho pocity. 
- Podněcuje mluvčího, aby zkoumal své pocity a myšlenky. 

Techniky aktivního naslouchání: parafrázovat myšlenky mluvčího, vyjadřovat pochopení a klást otázky 
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Jak se dohodnout? 

Ke komunikaci (ve smyslu rozhodování, řešení problémů) v rámci malých skupiny i velkých 
společenských uskupení a organizací slouží následující komunikační prostředky. 

Konsensus  

Konsensus je shoda mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas, obecně jakýkoliv 
vzájemný souhlas. Na rozdíl od hlasování a vlády většiny, konsensus není výsledek pouze racionální, 
ale také emocionální. Bývá výsledkem předchozí diskuse, sporu, kompromisů, dohadování atd. Je tudíž 
složité k němu dojít, jelikož je založen na dobrovolném přístupu a předchází mu diskuze, spory a 
kompromisy. Proto má konsensus také velký význam legitimizační. Konsensus připouští souhlas 
většiny, ale také přítomnost a vyjádření nesouhlasu ze strany menšiny. Díky tomu se menšina, která 
nesouhlasí, nemusí cítit jako vyhoštěná a utlačovaná, a tak je možné dospět souhlasu. Protikladem ke 
konsensuálnímu rozhodování je buď rozhodování autoritativní, nebo hlasováním. 

Všeobecný souhlas 

Pro návrh musejí hlasovat všichni členové skupiny tzv. jednomyslně. Nejsložitější způsob rozhodování 
(hlasování). Musejí mu předcházet dlouhé diskuze, vyjednávání, dokud s návrhem nesouhlasí všichni. 
Výhodou je vysoká míra legitimity, návrh vyhovuje všem, nezaniká hlas menšiny. Jednomyslně se 
hlasuje např. v Radě Evropy při významných hlasování – například vstup nového státu do EU. 

Hlasování 

Své kořeny má hlasování již ve starověkém Řecku. Hlasování je součástí rozhodovacího procesu, kde 
určitá skupina zúčastněných – v politice např. voličů, nebo jejich volených reprezentantů – dá najevo 
svůj, závazný, názor. Hlasování je běžný demokratický způsob, jak řešit věci, včetně sporných, u nichž 
je žádoucí, nebo ze zákona nutná, shoda (stanovené většiny). Demokratickému hlasování předchází 
veřejné diskuze a debaty, ve kterých je tříben názor na věc a jsou zohledňována různá stanoviska, 
včetně dopadu na vývoj společnosti, veřejné finance, právo atd. V méně demokratických a totalitních 
systémech bývá hlasování manipulováno, potlačeno až úplně znemožněno.  

Rozlišujeme dva základní způsoby hlasování: hlasování tajné a hlasování veřejné. 

 Hlasování tajné – typický způsob hlasování v demokratických volbách pomocí hlasovacího 
lístku – volby do parlamentu a senátu, volba prezidenta, volba zastupitelů. 

 Veřejné hlasování (aklamace) – veřejné hlasování je hromadný a zjevný projev souhlasu nebo 
nesouhlasu, a to zvednutím ruky, povstáním nebo zvoláním (tzv. aklamace). Např. poslanci 
v poslanecké sněmovně hlasují veřejně.  

Hlasování zvolenými zástupci 

Lid, společnost či skupina vyberou nebo zvolí zástupce, kteří za ni rozhodují o věcech celé skupiny. 
Např. konkláve nebo dříve volba prezidenta v ČR. Konkláve je shromáždění kardinálů volící papeže. 
V roce 1274 papež Řehoř X. definitivně zavedl navíc uzavření kardinálů před vnějším světem při 
hlasování – a to doslova. Kardinálové byli zavřeni do jedné místnosti a z vnějšku jim bylo podáváno jen 
jídlo a pití. Uzavřená volba umožňuje kardinálům plně se koncentrovat na svůj úkol a vyhnout se 
možným snahám volbu zvenčí ovlivnit. 

Právo veta 
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Veto (latinsky zakazuji) označuje stav, kdy jedna strana má právo jednostranně zastavit například 
zákonodárný proces. Veto tak dává neomezenou moc znemožnit přijetí (nebo změnu) zákona, nedává 
ale žádnou možnost nějaké změny prosadit. Prezident České republiky má pravomoc vrátit jakýkoli 
přijatý zákon, s výjimkou zákona ústavního, Poslanecké sněmovně k novému projednání samostatně i 
bez vládního návrhu. Absolutní veto používají také stálí členové Rady bezpečnosti OSN. 

Los 

Například volby ve starověkém Řecku využívaly los. O volbě rozhoduje náhoda, jakoby vyšší moc. Volba 
tak může být pro skupinu snáze přijatelná, než když by rozhodovala např. autorita, která může mít na 
rozhodnutí osobní zájem. I u nás se rozhoduje losem při volbě senátorů. 

Rozhodování dle autority 

Slovo autorita (z latinského augere: růsti, posílit, podpořit, uplatnit) označuje buď osobu, jejíž názory, 
postoje či rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi, nebo také jejich vztah k 
tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají (např. rozhoduje ten nejstarší, 
přenecháme rozhodnutí odborníkům). V angličtině a dalších jazycích může znamenat také úřad, 
pověřený rozhodováním v nějaké věci. 

Tradičně rozlišujeme dva typy autorit: 

 Autoritu přirozenou či neformální, založenou na přesvědčivosti určité osoby, na dobrých 
zkušenostech s jejími radami či rozhodováním. 

 Autoritu formální, to jest výslovné vůdčí společenské postavení nějaké osoby, která je 
rozhodováním pověřena a může poslušnost případně i vymáhat. 

Důležitým znakem autority je, že nepoužívá násilí, což znamená, že tam, kde je zapotřebí nátlaku, se 
nejedná o autoritu. Autoritativní osobnost má své postavení dané, ovšem její vůdčí charakter je 
autoritou pouze ve chvíli, je-li uznán oběma stranami. Autoritou může být například šaman, stařešina, 
odborník. 

Diktátor 

Diktátor/despota je vynucená autorita, která rozhoduje o určité skupině osob nátlakem na danou 
skupinu – hrozbou smrti, násilím, uvězněním apod. Diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma 
vlády, ve které je politická moc držena diktátorem nebo politickou skupinou. Nedemokratické formy 
vlády často k legitimizaci své moci využívají demokratické nástroje – volby, ústavu atd. Volby a soudy 
jsou však zmanipulované a ústava není reálně dodržována. 

Otázky k zamyšlení 

 Jaké jsou výhody a nevýhody dorozumívání mezi dvojicemi, v rámci malé skupiny a na úrovni 
velkého společenství? 

 Jakým způsobem se liší vaše osobní pojetí šťastného života od pojetí, na kterém se shodla, 
domluvila celá třída. 

 Který způsob rozhodování je podle Vás nejspravedlivější? Jaké jsou jeho výhody a jaké jsou 
jeho nevýhody? 

 Jakou roli hraje zpravodajství a média v dorozumívání mezi státy či občany, politiky v rámci 
státu, města? 
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Příloha č. 4.6.1 – Rádiový podcast 1. hodina (Scénář rozhlasové reportáže) 

Scénář rozhlasové reportáže 

1) jingle Rádia Student 

2) Přivítání posluchačů, krátký úvod o čem bude reportáž. (případně popis místa, kde se reportér 
nachází): 

 

 

5) Obsah reportáže: (Sem vepište konkrétní obsah reportáže, který chcete vytvořit – rozhovory, ankety, 
recenze, popis místa, reklamu, pozvánku. Vepište například konkrétní otázky pro rozhovor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Zakončení reportáže (např. krátký komentář k reportáži nebo pozvánka nebo rozloučení 
s posluchači): 

 

 

 

 

7) jingle Rádia Student 
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Příloha č. 4.6.2 – Rádiový podcast 4. hodina (Návod jak vytvořit rádiový podcast) 

Jak vytvořit rádiový program (podcast)? 

Zde naleznete návod, jak vytvořit radiový program (podcast), který lze zveřejnit např. na YouTube a 
odkazy na programy, které je k tomu vhodné použít.  

Rádiový podcast je audio nebo video soubor publikovaný na internetu, který je snadno šiřitelný, 
dostupný a automatizovaně nabízený konzumentům. Rádio podcasty obsahují většinou rozhovory, 
komentáře na dané téma – politika, ekonomika, hudba, jízda na kole, jídlo a zdraví, cestování, příroda, 
historie, náboženství, internet a digitální technologie atd. 

Pro rádiový program (podcast), který chceme v našem případě zveřejnit na YouTube, budeme 
potřebovat PC nebo laptop s nainstalovanými příslušnými programy, externí mikrofon s USB, který lze 
připojit přímo k PC nebo laptopu. Případně je možné použít mikrofon, který je součástí laptopu, je ale 
třeba otestovat jeho kvalitu, zda jsme s jeho pomocí schopni zachytit hlasy skupinky mluvčích. Dále 
budeme potřebovat diktafon.  

Programy pro nahrávání a úpravu zvukových nahrávek dostupné na internetu:  

- program Audacity (volně ke stažení zde: Audacity) – editor digitálního zvuku, umožňuje 
nahrávání zvuku přes mikrofon (interní nebo externí), úpravu nahrávek – oříznutí, odstranění 
šumu 

- Windows Media Player (ke stažení zde: 
https://www.stahuj.cz/multimedia/multimedialni_prehravace/microsoft-windows-media-
player/) a  

- Editor videa (program je součástí Windows 10) nebo Windows pro Movie Maker (ke stažení 
zde: https://www.slunecnice.cz/sw/windows-movie-maker/). 

Pokud se chcete věnovat vytváření podcastingu více profesionálně, doporučujeme pročíst si například 
tento návod: Jak vytvořit vlastní podcast? | MladýPodnikatel.cz. (MladýPodnikatel.cz - magazín o 
podnikání na internetu [online]. Copyright © 2019 [cit. 29.02.2019]. Dostupné z: 
https://mladypodnikatel.cz/jak-vytvorit-vlastni-podcast-t26896) Návod popisuje profesionální 
techniku nutnou k nahrávání podcastu, jaké mikrofony lze pořídit a radí i s obsahem.  Skutečné on-line 
rádio si pak můžete zdarma zkusit založit například na http://www.radiohosting.cz/sluzby/free-radio/. 
Na toto rádio pak můžete nahrát reportáže z projektového dne a mnohé další.  

Podrobný popis postupu: 

1. Nahrání jingleu na PC nebo Laptop 

Pomůcky: program Audacity (volně ke stažení zde: Audacity), mikrofon připojený k PC nebo laptopu 
(případně laptop s mikrofonem) 

Audacity je nahrávací software pro operační systémy Windows i Mac. Program je v češtině a s jeho 
pomocí a s pomocí mikrofonu nahrajeme rádiovou znělku přímo na PC nebo Laptop. Samotný program 
lze použít i k úpravám nahrávky, nám ale bohatě postačí, že si jeho prostřednictvím nahrávku 
nahrajeme a uložíme do PC v požadovaném formátu (WAW).  

Nahrání a uložení souboru je v programu celkem intuitivní. Pro nahrávání stačí po otevření programu 
zmačknout tlačítko symbolizující „Record“ (červené kolečko) a nahráváte zvuk (mikrofon zabudovaný 
v notebooku se s programem propojí automaticky). Nezačínejte mluvit (respektive nenahrávejte 
jingle) hned se zmáčknutím tlačítka „Rekord“, ale až chvíli po a stejně tak vypínejte nahrávku tlačítkem 
stop chvíli po tom, co přestanete mluvit. Výsledná nahrávka se dá oříznout či zbavit šumu. Nahrávku 
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uložíte přes záložku „Soubor“  „Uložit v jiném formátu“. Doporučujeme uložit nahrávku ve WAW. 
Podrobný videonávod, jak vytvořit nahrávku a odstranit z ní šum, můžete zhlédnout zde: 
https://youtu.be/v3f1XXiNRTg (délka: 2 min). 

Poté co nahrajeme jingle do Audacity, uložíme stopu do zvláštního souboru (můžeme mu dát např. 
název „Rádio Student“ a stopu nazvat „jingle_1“). Do stejného souboru stáhneme také reportáže 
z diktafonu.  

Pozn.: Pokud byste se jingley či podklady pro reportáž rozhodli nahrát na mobilní telefony. Je potřeba 
všechny nahrávky, které mají být posléze spojeny nahrát na jedno mobilní zařízení. Nahrávky od 
různých modelů mobilních telefonů či značek mívají různě formáty, do kterých ukládají zvukové stopy. 
Může být posléze komplikovanější spojit jingley a reportáže do jedné stopy. 

2. Složení programu rádia – vytvoření seznamu stop 

Když máme pohromadě všechny jingley a reportáže z diktafonu (tj. rozhovory, úvodníky, komentáře). 
Seřadíme je do seznamu stop, který si vytvoříme ve Windows přehrávači médií – Windows Media 
Player (https://www.stahuj.cz/multimedia/multimedialni_prehravace/microsoft-windows-media-
player/). Jedná se o nejrychlejší způsob, jak jingley a nahrávky seřadit a přehrát.  

3. Vytvoření rádiové nahrávky pro YouTube a nahrání na YouTube 

Pro nahrání nahrávky na YouTobe je nutné ze zvukové stopy vytvořit video ideálně ve formátu MP4. 
K vytvoření radiové nahrávky, kterou lze nahrát na YouTube použijeme Editor videa (program je 
součástí Windows 10)/Windows pro Movie Maker (ke stažení zde: 
https://www.slunecnice.cz/sw/windows-movie-maker/). Ke složení potřebujeme jakýkoliv obrázek 
(jpg) nebo fotografii, ke které nahrajeme program rádia (respektive nahrávky jingleů a nahrávky 
z diktafonů). Po otevření Editoru videa dáte „Přidat nový projekt“, do projektu nahrajete obrázek a 
přidáte ho do scénáře. Ve scénáři si můžete nastavit celkový čas videa. Nahrávky přidáme přes vložení 
hudby k obrázku (do scénáře) a přes tlačítko „Hudba na pozadí“ (v menu nahoře). Pak projekt uložíte 
přes „Exportovat a sdílet…“, respektive vytvoříte video ve formátu mp4 a uložíte. 
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4 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů 

Příloha č. 5.1.1 – Média a informace 1. hodina (text pro učitele) 

Podklad pro učitele k tématu č. 1 Média a informace – 1. hodina 

To, jak vnímáme svět, je výsledkem informací, které dostáváme. Tuto roli plní z velké části média 
(internet, televize, rozhlas, noviny), zprostředkovávají nám velkou část informací o světě, o společnosti. 
Díky technologickému pokroku i svobodě slova se média natolik rozvinula, že informací, které nám 
zprostředkovávají, je nepřeberné množství, naše společnost je dokonce „přeinformovaná“, což má své 
výhody i negativa. Informace jsou zdrojem rozvoje, bohatství – ekonomického, technologického. Na 
druhou stranu je těžké filtrovat, které informace jsou pro nás důležité a zda jsou navíc pravdivé. Díky 
vzniku tzv. nových médií (internetu a internetových sociálních sítí) existuje mnohem větší prostor pro 
svobodu slova (vyjádření svého názoru, poznání různých názorů), ale i pro šíření nepravdivých 
informací – dezinformací, hoaxů a fake news či konspiračních teorií.  

„Dezinformace: Manipulují s fakty, nabízí neaktuální, nepřesné a neověřitelné informace. Jejich, často 
neuvedení autoři, nechtějí informovat, ale zmást, zahltit informacemi a podstrkovat, co si máme 
myslet. 

Hoax: Typ dezinformace, jinak řečeno poplašná zpráva, která svou uměle vytvořenou/ lživou/ 
vyfabrikovanou naléhavostí nabádá k dalšímu přeposlání. Autoři je často sdílejí jako skandální 
odhalení, o kterém se podle nich v „mainstreamových médiích“ nedozvíte. 

Fake news: Moderní výraz, který označuje úmyslně nepravdivé nebo zavádějící informace, které se 
objevují v médiích a na sociálních sítích. Jedná se o modernější výraz pro dezinformace. 

Konspirace: Konspirační teorie vždy představují alternativní, zavádějící vysvětlení toho, jak svět kolem 
nás funguje. Typicky hovoří o spiknutí nějaké skupiny, která ovládá svět za našimi zády, a na základě 
toho vysvětluje historické události a současné dění.“ 

(Zdroj: Průvodce - Zvol si info. 2019)  

Abychom porozuměli informacím, které média sdílejí, abychom dokázali poznat, které informace jsou  
důvěryhodné, abychom  dokázali rozlišit podstatné zprávy od nepodstatných, je třeba porozumět 
tomu, jak média fungují. Každé médium má nějaké záměry a řídí se při svých činnostech nějakými zájmy 
(veřejné blaho, zisk, prosazení politického postoje, oslovení co nejširšího publika). Důležité je uvědomit 
si tuto optiku, stejně jako pochopit, že média mají vliv na naše postoje, názory, hodnocení reality a 
představy o světě.  

Komerční a veřejnoprávní média 

Výrazný vliv na média (jakým způsobem prezentují zprávy, televizní program, čas pro reklamu) má to, 
kdo je jejich vlastníkem. Většina médií, které nám poskytují zpravodajské služby, jsou soukromá – tzv. 
komerční média. Pak existuje ještě druhý typ médií, tzv. média veřejnoprávní. 

Komerční média - Soukromé rozhlasové a televizní vysílání 

Soukromé vysílání provozuje celá řada subjektů, od regionálních až po celoplošné (tzv. provozovatelé 
s licencí nebo s registrací). Komerční média jsou podnikatelskými subjekty a jako takové musí 
generovat zisk. Příjmy získávají prodejem pozornosti jejich publika inzerentům, kteří v nich mají 
umístěné reklamy. U televizního vysílání je až 95 % příjmů z prodeje reklamy. Zájem soukromých médií 
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je proto získání co největšího publika. Zprávy můžeme chápat jako jakousi komoditu určenou k prodeji. 
Mediální trh je stále více zaplněný a konkurenční. To s sebou nese určité důsledky: 

- snahu zpravodajských médií prosadit se na trhu informací prostřednictvím bulvarizace 
(upřednostňování skandálních, katastrofických zpráv, zpráv o celebritách, které přitahují pozornost), 

- snahu prezentovat informace zábavnou formou – infotainment. 

V České republice vlastní soukromá média jednak zahraniční organizace a jednak klíčový hráči domácí 
ekonomiky (Zdeněk Bakala, Petr Kellner, Daniel Křetínský, Agrofert).3  

Soukromé, ale i veřejnoprávní  televizní a rozhlasové vysílání (viz níže) musí dodržovat Zákon o 
rozhlasovém a televizním vysílání  (zákon č. 231/2001 Sb.), provozovatelé televizní a rozhlasové vysílání 
mají ze zákona povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského 
charakteru. Provozovatelé vysílání jsou také povinni zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku 
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich 
názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v 
politickém a společenském životě. Obsah programů provozovatelů televizního a rozhlasového 
vysílání dle zákona č. 231/2001 Sb.: 
 

(1) Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat programy svobodně a 
nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích. 
(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského 
charakteru. 
(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu 
jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a 
společenském životě. 
(4) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém 
vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, 
barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a 
příslušnost k menšině. 
(5) Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je oprávněn do vysílání současně zařazovat 
i pořady, programové prvky a další části vysílání, zejména reklamu a teleshopping, s regionálně 
odlišným obsahem. Provozovatel celoplošného rozhlasového a televizního vysílání s licencí je 
povinen vysílat celoplošně bez zařazování pořadů a dalších částí vysílání, programových prvků a 
reklamy s regionálně odlišným obsahem minimálně 85 % týdenního vysílacího času. 

 
Dohled nad dodržováním zákona v oblasti rozhlasového a televizního vysílání vykonává Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání. Dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a 
informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou 
nezávislost a plní další úkoly stanovené právními předpisy. Zákonem č. 132/2010 Sb., byla působnost 
Rady rozšířena i na audiovizuální mediální služby na vyžádání. Měl podporovat zájem veřejnosti na 

                                                           
3 Viz aktualizovaná mapa vlastníků českých médií z roku 2019: 
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/aktualizovana-mapa-vlastniku-ceskych-medii/ 
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uskutečňování svobody projevu a práva na informace a dbát na dodržování zákona, rozvoj plurality 
vysílání a rozvoj domácí a evropské audiovizuální tvorby. 
Rada má podle zákona 231/2001 Sb., 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh 
Poslanecké sněmovny, a to neprodleně po obdržení návrhu. Funkční období člena je 6 let, podmínkou 
jmenování je české občanství, trvalý pobyt v České republice, svéprávnost a bezúhonnost a minimální 
věk 25 let. Navržena a jmenována nemůže být osoba, která funkci člena již vykonávala po dvě po sobě 
jdoucí funkční období nebo jejich části. Členové Rady mají podle zákona vykonávat své funkce nezávisle 
a nestranně. Nesmějí zároveň zastávat některé veřejné funkce a funkce v politických stranách a od 
kohokoli přijímat pro výkon funkce pokyny a instrukce. Členové ani osoby jim blízké nesmějí zastávat 
ani neplacené funkce v orgánech společností, které podnikají v oblasti hromadných sdělovacích 
prostředků, audiovize a reklamy. Člena Rady odvolává rovněž předseda vlády na návrh poslanecké 
sněmovny, a to pouze ze zákonem stanovených důvodů. 
 

Veřejnoprávní média 

Veřejnoprávní vysílání provozuje Česká televize (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 sport) a Český rozhlas 
(Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Rádio Junior, Radio Wave, D-dur, Radio Retro, Radio Praha, regionální 
stanice). Jedná se o tzv. provozovatele ze zákona a byla založena na základě zákonů č. 483/1991 Sb., 
resp. 484/1991 Sb.  

Veřejnoprávní média jsou financována veřejností převážně z tzv. koncesionářských poplatků. 
Jejich smyslem není generovat zisk, ale poskytovat svým vysíláním službu veřejnosti4. V současné době 
je jeho výše u rozhlasového poplatku 45 Kč měsíčně a u televizního poplatku 135 Kč měsíčně5. Je třeba 
dodat, že obě veřejnoprávní média v ČR nemají své příjmy jen z koncesionářských poplatků, ale také z 
prodeje reklamního času a z vlastní hospodářské činnosti. K tomuto typu financování veřejnoprávních 
vysílatelů bylo přistoupeno přesto, že se nabízela jiná možnost jejich financování, a to přímo ze státního 
rozpočtu. Tento druh financování ale může v liberálně-demokraticky orientovaných společnostech 
představovat hrozbu oslabení nezávislosti příslušného média na státu6. Veřejnoprávní média mají 
právo, ale také povinnost řídit se zákonem č. 483/1991 sb., o České televizi a zákonem 484/1991 Sb., 
o Českém rozhlase a zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Zákony ukládají 
veřejnoprávním médiím podávat vyvážené, objektivní a nezávislé informace pro vytváření svobodných 
názorů. Objektivnost a vyváženost sdělení ukládá zákon i soukromým médiím, nicméně nevymezuje 
jejich obsah programů do takové míry jako u veřejnoprávního média. Zákon upravuje například, že ČT 
musím mnohem více pořadů opatřovat titulky než soukromá média. Zpravodajství veřejnoprávních 
médií bývá rovnoměrně vyvážené domácími i světovými zprávami, bez subjektivního hodnoceni, a 
podrobnější. 

 
§ 2 
 
(1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, 
popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České 
republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a 
potřeby zachovat mediální pluralitu (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního vysílání"). 

                                                           
4 Veřejnoprávní média jsou též označovaná termínem média veřejné služby. 

5 § 6 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

6 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha, Portál 2003. s. 75 
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(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména: 
 
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro 
svobodné vytváření názorů, 
 
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, 
 
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny 
obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo 
národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy 
a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých 
směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní 
společnosti, 
 
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo 
etnických menšin, 
 
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, 
dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež. 
 
§ 3 
 
(1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že: 
 
a) provozuje zemské celoplošné digitální vysílání alespoň 4 televizních programů 
multimediálního obsahu a doplňkových služeb prostřednictvím sítě zemských vysílacích 
rádiových zařízení s využitím rádiových kmitočtů vyhrazených pro Českou televizi státním 
orgánem, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu 1c) 
(dále jen „multiplex veřejné služby“), 
 
b) jako provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně s Českým rozhlasem 
souhrnný datový tok a odpovídá za jeho správu a jeho předání k šíření zemskou sítí vysílacích 
rádiových zařízení, 
 
c) zřizuje síť vlastních zpravodajů, 
 
d) v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím 
televizních studií České televize (dále jen "televizní studia") pro území jejich působnosti. 
Regionální vysílání každého televizního studia musí vyváženě obsahovat příspěvky z celého 
území jeho působnosti, 
 
e) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního 
kulturního bohatství, 
 
f) podporuje českou filmovou tvorbu a kulturní projekty, 
 
g) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby, 
 
h) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou programovou službu, včetně 
aktuálního zpravodajství, 
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i) poskytuje teletextové služby, 
 
j) opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 % 
vysílaných pořadů vyrábí v českém znakovém jazyce nebo opatřuje simultánním tlumočením do 
českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a dále alespoň 10 % vysílaných 
pořadů zpřístupňuje pro osoby se zrakovým postižením, 
 
k) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb, 
 
l) poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání, 
 
m) poskytuje veřejnosti informace a obsah podle § 2 odst. 1 prostřednictvím internetových 
stránek a aplikací České televize, 
 
n) kinematografická díla zahraniční tvorby, filmy a seriály zahraniční tvorby vytvořené pro 
televizní vysílání, které jsou opatřeny dabingem, vysílá zároveň v původním znění s titulky v 
českém jazyce, nebrání-li tomu překážky právní nebo technické povahy. 

 
Na plnění povinností České televize dohlíží Rada pro Českou televizi, která jmenuje generálního ředitele 
ČT.  Rada České televize je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT. Rada 
ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny 
významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Jmenování rady poslaneckou 
sněmovnou bývá kritizováno, neboť je zde potenciál pro ovlivnění médií vládnoucí garniturou. 
 
I přes nezávislé financování veřejnoprávních médií se mohou stát cílem politického tlaku, přičemž se 
lze setkat například s nasazováním lidí stranám a politikům podléhajícím do kontrolních rad či do 
samotného vedení. Členy rady pro rozhlasové a televizní vysílání jmenuje a odvolává předseda vlády 
na doporučení senátu.  Jako extrémní příklad může sloužit slovenská veřejnoprávní televize, která se v 
devadesátých letech v období mečiarismu stala otevřeným propagandistickým kanálem tehdejšího 
premiéra Vladimíra Mečiara. 
 
I veřejnoprávní média musí bojovat s konkurencí o posluchače a diváky. A tak i ona částečně přistupují 
na způsoby, jak udělat zpravodajství zajímavější tzv. infoteinmentem. Infotainment je výraz, který 
vznikl spojením anglických slov information a entertainment – čili informace a zábava, označuje mix 
témat, která mají  za cíl především vyvolávat emoce a bavit. 
 

Česká tisková kancelář 

ČTK je institucí, která byla zřízena zákonem č. 517/1992 Sb. „Posláním ČTK je poskytování objektivních 
a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Stát neodpovídá za závazky agentury a 
agentura neodpovídá za závazky státu. ČTK není dotována ze státních prostředků, ani nečerpá finance 
z žádných jiných veřejných zdrojů. ČTK je politicky i ekonomicky nezávislá. Ve své práci se řídí heslem: 
spolehlivost - rychlost - nezávislost.“ Hlavním zdrojem financování jsou výnosy z prodeje zpravodajství 
jejím klientům (většina médií [TV, rozhlasových, deníků] státní správa???, PR agentury, firmy apod.), 
od státu nepobírá žádné dotace. Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na její kontrolu, je 
sedmičlenná Rada ČTK. Její členové jsou voleni sněmovnou. Členové Rady ČTK jsou voleni Poslaneckou 
sněmovnou na dobu pěti let, a to maximálně na dvě po sobě jdoucí období. Člen Rady ČTK má poměrně 
přesně a přísně vymezenu neslučitelnost některých činností s výkonem funkce. Nesmí být poslancem, 
ministrem nebo náměstkem ministra, nesmí mít žádnou funkci v politické straně, ani nesmí působit ve 
prospěch politické strany, čímž má být zajištěna jeho politická nezávislost. Jeho nezávislost odborná je 
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zajišťována zákazem členství v orgánech společností, provozujících hromadné sdělovací prostředky, 
člen rady ani osoba jemu blízká nesmí mít žádný zájem na provozování hromadného sdělovacího 
prostředku, a to ani takový, který by byl dán pracovně právním vztahem. 

ČTK má 14 poboček v České republice a zahraniční zpravodaje ve třech zemích. Zpracovává také zprávy 
světových agentur jako Reuters, AFP, AP, TASS, DPA, ANSA, EFE a spolupracuje i s řadou dalších 
národních agentur.  

K 1. lednu 2016 měla ČTK 263 zaměstnanců, z toho 187 redakčních pracovníků (redaktorů, zpravodajů, 
fotoreportérů, kameramanů atd.). Její multimediální produkce zahrnuje slovní zpravodajství v češtině 
a v angličtině, obrazové a zvukové zpravodajství, infografiku, videozpravodajství a další služby. ČTK 
denně poskytuje v průměru 700 textových zpráv, 400 fotografií, 35 zvukových záznamů a zhruba 200 
videoreportáží měsíčně. Provozuje vlastní zpravodajský portál CeskeNoviny.cz. 

Tisk 

Tisk je nejstarší formou masového média. Určitá forma periodického tisku existovala už ve starověkém 
Římě, kdy se zveřejňovala usnesení Senátu. Nejdůležitějším milníkem v počátcích žurnalistiky byl ale 
bezesporu vynález knihtisku J. Gutenbergem v roce 1455. Nejdříve se reprodukovaly především knihy, 
pak jednorázové listy – letáky se zprávami o válečných taženích, přírodních úkazech, neštěstích, 
popravách, zámořských objevech apod. V 17. století vznikly první týdeníky (informovaly o hospodářské 
a politické situaci, zahraniční zpravodajství). První vládní listy, které fungovaly jako orgán vlády, byly 
vydávány ve Francii (La Gazette) od r. 1633 – jednalo se o ucelené zpravodajství ze zahraničí a těžily z 
úzkého kontaktu s vládními zdroji. V 18. století dochází k rozmachu periodického tisku (deníky, 
časopisy, politické listy), který souvisel se vznikem veřejné sféry – politicky působící veřejnosti. Dochází 
i k rozvoji novin nezávislých na vládách (spíše pro bohatší) díky příjmům z prodeje a inzerce. Dvacáté 
století je pak ve znamení vzniku velkých tiskových agentur a masového tisku. 

Tisk se nerozděluje na veřejnoprávní a soukromý, periodické noviny vlastní různí soukromí vlastníci 
(česká a zahraniční vydavatelství), případně i spolky spolky. Po Sametové revoluci došlo k privatizaci 
vydavatelství časopisů a denního, regionálního tisku, který se distancoval od cenzury a vlivu 
komunistické strany. Vznikly také nové časopisy a noviny např. Respekt, TÝDEN, Blesk. Raritou jsou 
Haló noviny, levicově a stranicky profilovaný deník spojený s Komunistickou stranou Čech a Moravy. 
Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel, práva a povinnosti vydavatelů upravuje tiskový zákon 
46/2000 Sb. Tiskové zpravodajství může být na základě čl. 17 Listiny základních práv a svobod (zákon 
č. 2/1993 Sb.), zaručujícího svobodu projevu, prováděno jen takovým způsobem, kterým současně není 
porušováno ústavní právo občanů na zachování jejich lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a 
ochrany jména.  

V posledních deseti letech došlo k celkem výraznému poklesu čtenosti tištěných médií. Částečně tento 
vývoj může být přičítán tomu, že část čtenářů odešla na internet, hrát roli může i fakt, že tištěné deníky 
se zároveň přesunuly právě na internet. Nejčtenějšími českými deníky jsou v současnosti Blesk, MF 
Dnes, Právo, Hospodářské noviny a regionální Deníky. 

Bulvár a bulvarizace 

Pojem bulvární pochází z francouzské tradice tisku prodávaného od druhé pol. třicátých let 19. stol. na 
bulvárech, ukončil tak nadvládu předplatného a jeho cílem bylo od počátku zaujmout masy. Pouliční 
prodej se zhruba ve stejnou dobu rozvíjí i v USA a Velké Británii. Souvisí s rozvojem měst v období 
průmyslové revoluce, se vznikem nových čtvrtí, dělnické třídy a nižší zaměstnanecké třídy, na kterou 
začali cílit prodejci pouličního tisku. Pouliční způsob prodeje a zaměření na cílovou skupinu vyžadovaly 
postupně i novou grafickou úpravu a to právě nápadné titulky, velké ilustrace, později fotografie, popř. 
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barevné odlišení papíru, ještě později i barevný tisk. Pojem bulvární tisk nebo média je označení 
používané v Evropě, jehož americkými ekvivalenty jsou pennypress nebo yellowpress. (Slovník 
mediální komunikace, 2017) 

Bulvární média jsou typická důrazem na pseudoskandály, sex, kriminální příběhy plné krve, sentiment, 
povrchnost, na kýč obecně. Tomu je přizpůsobena grafika: velké titulky, které naznačují a napovídají 
informace, jež pak v textu nenajdeme, křiklavé barvy, rozměrné fotografie, neuspořádané lámání. 
Obsahují zprávy ze světa celebrit, ale i denní zpravodajství či sport (např. Blesk) prezentované pro 
bulvár typickou formou. Cílem bulvárních médií je oslovení co největšího publika a mají v tom úspěch. 
Vědí, že lidé se zajímají o skandální a emocionální témata, což potvrzují i statistiky, nejčtenějším 
deníkem je u nás Blesk. Bulvární média patří soukromníkům, jejichž primárním cílem je generovat zisk. 
Bulvární média žijí především z inzerce a statisícových nákladů.  

Čtenost celostátních deníků na vydání (tis. osob) 3. a 4. kvartál 2018 

celostátní deníky četnost vydání  
v 3+4Q/2018 

Blesk 932 000 
MF Dnes 554 000 
Právo 233 000 
Sport 219 000 
Lidové noviny 205 000 
Aha! 200 000 
Hospodářské noviny 150 000 
Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark  

Bulvarizací se označuje situace, kdy seriozní média přebírají prvky bulváru s cílem získat více čtenářů. 
Média jsou většinou soukromá (komerční) a jejich cílem je tudíž zisk a bulvarizaci vidí jako formu, jak 
přitáhnout více čtenářů, tedy zvýšit svůj zisk. Bulvarizací se pak zjednodušeně řečeno rozumějí 
ekonomické změny v chování médií, a to především proces marketizace mediálních organizací, 
komercionalizace mediálních aktivit a unifikace mediálních produktů. Jedním z mnoha důsledků tohoto 
vývoje je stírání rozdílu mezi žurnalistikou a ostatními typy mediovaných obsahů, ať v podobě 
takzvaného infotainmentu či obecně „zezábavnění“ témat, která se tomu ve svém původním významu 
vzpírají. Jak řekl profesor Heinrich z Institut für Journalistik dortmundské univerzity: „Relativně špatně 
se prodávají pravdivé informace. Jako typický bývá pro bulvární média uváděn důraz na jednání, 
události či okolnosti spojené s vážným narušením, přehlížením či znevážením hodnot, norem nebo 
mravních principů platných v dané společnosti. Pro publikum může bulvarizace znamenat problém, je 
pak těžké odlišit, co je relevantní informace, a co balast přidávaný k informaci v důsledku honby za 
recipienty.“ 

 

Nová média, Facebook 

S nástupem internetu a otevřeností sociálně-komunikačních platforem jsme se z diváků a posluchačů, 
tedy těch, kteří média jen sledují a konzumují, začali proměňovat v hráče s informacemi, jimž nové 
technologie snadno umožňují stát se autory a spolutvůrci nových médií. „Svět je nezvratně 
medializován,“ píše ve své knize Media life: Život v médiích profesor Mark Deuze. A je na čase přijmout, 
že už nadále „nežijeme s médii, ale v médiích“. Média nám tak „umožňují účast na budování 
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skutečnosti, protože nám připomínají, že jsme nevyhnutelně součástí společenské reality a tvarujeme 
ji“. 

Internet je médium, jehož hnací silou je uživatel. Právě na webu rozhoduje víc než kde jinde nikoli 
chování toho, kdo se nějaké sdělení rozhodl komunikovat, ale toho, kdo se rozhodl toto sdělení 
přijmout – tato slova žurnalisty Milana Šmída popisují hlubokou technologickou přeměnu mediálního 
prostoru, v němž se tradiční role mezi médiem a čtenářem výrazně mění. O tom samém mluví i Mark 
Deuze, když konstatuje, že se pomalu, ale jistě stáváme spíše hráči s informacemi a jejich tvůrci než 
těmi, od nichž se pouze očekává, že budou pracovat s předem danými informacemi. 

Vznik nových médií zároveň vytváří tlak na média tradiční už jen tím, že je obírají o čtenáře i zdroje. 
Setrvale klesající prodeje tištěných novin jsou jedním z nejviditelnějších znaků této proměny. 

Jde o situaci vyostřující se konkurence na poměrně malém trhu. To vede na jedné straně ke snahám o 
úspory především v personální politice vydavatelů, na straně druhé k více či méně úspěšnému hledání 
finančně udržitelných mediálních modelů, stejně jako k pokusům o hledání forem, které v přehlceném 
internetovém prostoru osloví, zaujmou. Logicky (z hlediska vydavatelů) volenou cestou je bulvarizace. 
Média se bulvarizují především proto, že bulvární prvky lákají čtenáře. Z jejich strany jde tak o jistou 
formu sebeobrany. 

Bulvarizované zprávy rozhodně nejsou tím nejhorším, co lze na internetu potkat. Výrazně větší škody 
v hlavách čtenářů jsou schopny napáchat tzv. „alternativní“ či „dezinformační“ webové zdroje. 

Agentura STEM provedla v roce 2016 pro think-thank Evropské hodnoty výzkum, z něhož vyplynulo, že 
čtvrtina Čechů věří „dezinformačním webům“ více než tradičním médiím. Takto označovány jsou weby 
přinášející „alternativní zpravodajství“, účelově šířící dezinformace a vytvářející zaujaté a překroucené 
verze světových i domácích událostí. Jen v Česku jich funguje několik desítek. Na Slovensku je to 
podobné. 

Přehled dezinformačních a manipulativních webů. Evropské hodnoty [online]. Dostupné z: 
https://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-dezinformacnich-webu/weby_list/  

Databázi webových stránek s proruským zaměřením s komentářem k jejich obsahu a odkud přebírají 
své zpravodajství, naleznete na: https://neovlivni.cz/category/ruska-stopa/prokremelska-media/   

K úpadku tradiční žurnalistiky, vzniku a šíření narůstajícího množství falešných zpráv, stejně jako 
bulvarizujícího obsahu přispívají nebývalou měrou sociální sítě, především pak nejrozšířenější z nich – 
Facebook. Je prokázáno, že pro velkou část lidí je právě prostředí této sociální sítě hlavním a mnohdy 
i jediným zdrojem informací. Analýza Pew Research Center ukázala, že 62 % dospělých Američanů 
získává informace ze sociálních sítí, z toho 18 % často, 26 % někdy a zbytek jen někdy. Pro dvě třetiny 
uživatelů Facebooku (44 %) je však prostředí této sociální sítě jediným zdrojem informací. Průzkum 
také ukázal, že podíl lidí čerpajících informace ze sociálních sítí stoupá.  

Proud příspěvků ve facebookovém newsfeedu nelze za obraz skutečného světa považovat. Stejně tak 
neuvidíte příspěvky všech vašich „přátel“ či stránek, které sledujete. Proč? Aby vám mohl nabídnout 
pro vás nejrelevantnější a nejzajímavější obsah. 

Tento postup má dva jednoduché cíle. Tím prvním je co nejdelší doba, kterou na Facebooku strávíte. 
Tím druhým jsou příjmy z reklamy. To, že nás sociální síť na základě sběru dat dobře pozná, umožní 
inzerentům velmi přesně zacílit reklamy právě na ty skupiny uživatelů, u nichž je největší 
pravděpodobnost, že o daný produkt budou mít zájem. 
Facebook za pomoci pokročilých algoritmů vybírá a filtruje příspěvky, jež se vám zobrazí. Funguje to 
tak, že Facebook ví, které příspěvky lajkujete a pod kterými diskutujete, s jakými přátelikomunikujete 
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nejčastěji, stejně tak ví, kde se právě nacházíte. To, co se vám zobrazuje, neukazuje „svět tam venku“, 
ale především to, co máte rádi a na co reagujete. 
Algoritmy nás skrytě zásobují spíše těmi názory a příspěvky, s nimiž souhlasíme, a snaží se každého z 
nás osvobodit od pro nás nezajímavých a otravných příspěvků, které by nás mohly donutit k 
předčasnému opuštění či méně častým návštěvám stránky. Bohužel se  tím posilují také tendence k 
vytváření myšlenkových ghett a sociálních bublin spřízněných názorů. Platí to, co jsme si řekli už v 
kapitole o polarizaci, jde tedy o to, že se „většinou upevní běžné názory členů té které skupiny, ať už 
jsou pozitivní, nebo negativní“. 

V prostoru sociální sítě nemusí být snadné rozlišit, odkud ta která informace přilétla, jaká stránka či 
kdo je jejím zdrojem. Bez hlubšího zkoumání se mnohdy na první pohled není možné dopátrat, jaká je 
relevance toho kterého textu, kdo za ním stojí, jaké má záměry a na jaké publikum cílí. Jak už bylo 
řečeno – na webu si může každý psát, co chce, může si založit jakoukoli stránku, nazvat si ji, jak se mu 
zamane, a plnit ji libovolným obsahem. 

Ve chvíli, kdy je naše pozornost rozptýlena (jak už to na internetu často bývá) či zahlcena, budeme 
reagovat spíše automaticky a emocionálně než soustředěně a s rozmyslem. 

Zdroje: 

 Bulvár. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. 

 Čtenost deníku se nemění, na čele stále Blesk. MediaGuru.cz [online]. 7. února 2019 [cit. 2019-
02-19]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/02/ctenost-deniku-se-nemeni-
na-cele-stale-blesk/  

 Definice dezinformací a propagandy. Ministerstvo vnitra [online]. [Staženo 11.7.2018] 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.a  

 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 
manipulacích!!!. 2. vydání. Brno: CPress, 2018.  

 NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek: průvodce postpravdivým světem. Praha: Grada, 
2018.  

 OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ, ed. Co je bulvár, co je bulvarizace. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016.  

 Průvodce - Zvol si info. (2019) Zvol si info - Jsme Zvol si info a zlepšujeme mediální gramotnost. 
[online]. Copyright © 2019 Zvol si info z.s. [cit. 30.04.2019]. Dostupné z: 
https://zvolsi.info/surfarovym-pruvodcem/ 

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004.  
 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk).  
 Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. 
 Zákon České národní rady o České televizi, Zákon č. 483/1991 Sb. 
 Zákon České národní rady o Českém rozhlasu, Zákon č. 484/1991 Sb. 
 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, Zákon č. 

231/2001 Sb. 

 

Příloha č. 5.1.2 – Média a informace 1. hodina (prezentace) 

Prezentaci k tématu č. 1 Média a informace k 1.hodině, naleznete zde: prezentace 
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Příloha č. 5.1.3 – Média a informace 2. hodina (podklady k prezentaci pro učitele) 

Hoax a dezinformace šířená na Facbooku prostřednictvím manipulace s fotografií 

 

Fotomontáž z chebského nádraží uveřejnil uživatel Facebooku Jaromír Broulík. K fotce přidal již 
několikrát opakovaný komentář: „Posiléj dál !!!!!!!!To je Cheb tento týden. ČT i další TV o tom mlčí. To 
jsou migranti, co vyhostili z Německa k nám. Chebské nádraží. To je výsledek střežení hranic naší 
republiky. O tom se ale tiše mlčí a ČT a další tv to nezajímá. Hlavně, že ve zprávách melou nesmysly, 
kterým snad věří jen pan premier!!!!“ Přestože již v komentářích u původního postu je doložena 
originální fotografie dokazující fotomontáž, sdílelo podvodný obrázek během jednoho dne více než 
1300 uživatelů. 

Další informace: 

 2x HOAX: Uprchlíci na střeše a loď plná zbraní. Manipulátoři / Hoaxy, propaganda a konspirace 
pod lupou [online]. Vytvořeno 18.9.2015. [cit. 31.11.2018] Dostupné z: 
<https://manipulatori.cz/2x-hoax-uprchlici-na-strese-a-lod-plna-zbrani/> 

Dezifnormace v kauze Lithium  

Kauzu Lithium, kterou těsně před volbami využilo proti ČSSD Babišovo hnutí ANO ve spolupráci s 
Okamurovou SPD a komunisty, lze podle analýzy Pražského institutu bezpečnostních studií zařadit mezi 
klasické dezinformace. Sami socialisté jsou přesvědčeni, že jim případ sebral dvě až tři procenta ve 
volbách. Hlavní vina v případu přitom skutečně leží na bedrech politiků ČSSD. Zapojeni ale byli i další. 
Tím, kdo celou aféru odstartoval, byl proruský dezinformační web Aeronet, který je mimo jiné i v 
prokremelské databázi Neovlivní.cz. Web Aeronet přinesl 4. října 2017 zprávu, dle níž podpis 
memoranda o těžbě českého lithia s australskou firmou European Metals Holding Ltd. představuje 
součást snahy ČSSD vytunelovat českého lithium. Autor článku také uvedl, že část peněz z těžby lithia 
„skrze různé osoby a firmy půjde do blízkosti Lidového domu.“ Text také obsahoval výzvu volit SPD, 
která podobným „tunelům“ zabrání,” stojí v analýze Institutu, který před lety zakládal respektovaný 
polistopadový šéf civilní rozvědky Oldřich Černý.  Analýza na externím odkazu zde. Interpretaci “tunel 
socialistů” následně přebrala další dezinformační média, za pár dní se pak dostala i do 
mainstreamových médií. 

Příklady článků šířící dezinformace o kauze lithium v mainstreamových médiích: 

 Boj o lithium. Ministr za ČSSD podepsal memorandum s australskou firmou, Babiš to označil 
za krádež (6.10.2017)Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/energetika/boj-o-lithium-ministr-
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za-cssd-podepsal-memorandum-babis-jej-oznacil-za-
kradez.A171006_142702_energetika_ele 

 Bojuje se o lithium. Babiš mluví o krádeži ČSSD. Zaorálek to odmítl (6.10.2017) Zdroj: 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/boj-politiku-o-lithium-mimoradna-
schuze.A171006_124357_domaci_kop  

Další informace k tématu: 

 Analýza: Lithium jako dezinformace v předvolebním klání – . Neovlivní – investigativní deník o 
vlivu a lidech [online]. Vytvořeno 15.11.2017. Copyright © Dead Line Media s.r.o. 2016 [cit. 
31.11.2018]. Dostupné z: https://neovlivni.cz/analyza-lithium-jako-dezinformace-v-
predvolebnim-klani/ 

 Syrovátka, Jonáš. (2017) České volby v éře dezinformací. PSSI - THE PRAGUE SECURITY 
STUDIES INSTITUTE [online]. Dostupné z: 
http://www.pssi.cz/download/docs/482_parlamentni-volby-2017-analyza.pdf 

 

Dominika Myslivcová a muslimové v Teplicích 

V době diskuze o schválení kvót pro uprchlíky v EU a migrační vlny z Blízkého východu Dominika na 
server Youtube umístila video (Dominika Myslivcová- Procházka Teplicemi - YouTube (Nahráno 
23.7.2016), v němž šokovaně vypráví, jak byla v Teplicích a jak ji šokovalo, že jsou celé „zamořené“ 
muslimy. Spousta lidí jí přitakávala a byla zhnusena, objevovalo se mnoho nenávistných reakcí. 
V Teplicích opravdu žije jedna z celkem dvanácti muslimských modliteben v republice, počet trvale 
žijících muslimů se ale odhaduje na několik desítek. Zároveň Teplické lázně nicméně každý rok navštíví 
velké množsví arabských klientů, kteří si lázně oblíbili. Nejde o migranty či uprchlíky utíkající před 
válkou, ale finančně slušně zajištěné rodiny.  

Další informace k tématu: 

 Reportáž: Teplice živí Arabové. Není co řešit, říkají místní - Aktuálně.cz. Zprávy - Aktuálně.cz 
[online]. Vytvořeno 30.1.2015. Copyright © [cit. 31.11.2018]. Dostupné z: 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-lete-i-tisice-muslimu-v-teplicich-je-ale-vyhanet-
nechteji/r~541b8b78a0bf11e4a7d8002590604f2e/ 

 Havejová, Ivana. (2010) Mešita v Teplicích v diskurzu zúčastněných stran. Bakalářská práce. 
[online]. Praha. [cit. 31.11.2018] Dostupné z: 
<http://file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/BPTX_2008_2_11240_0_249183_0_7027
2.pdf> 

 

Příloha č. 5.1.4 – Média a informace 2. hodina (text pro učitele) 

Podklad pro učitele k tématu č. 1 Méda a informace – 2. hodina 

Jak rozeznat dezinformace a fake news? 

Jakým způsobem lze rozpoznat zmanipulované, nebo naopak kvalitní články popisuje Surfařův 
průvodce po internetu (https://zvolsi.info/surfarovym-pruvodcem/): 

„Uvádí autor zdroje, fakta? Hodnotí autor událost, snaží se autor vyvolat strach ve čtenáři, hrát na city, 
svaluje vinu na někoho nebo nějakou skupinu lidí, používá konkrétní jména nebo často nálepkuje – 
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migranti, uprchlíci, židé, muslimové, ženy, muži, Američané, Rusové apod. Pak je dost možné, že se snaží 
čtenáře zmanipulovat. Seriózní zpravodajství nebývá zpravidla velké drama a nechává čtenáři prostor 
pro to udělat si svůj vlastní názor. 

Zdroje 

Pokud autor staví svůj článek na nějakém argumentu, nebo konkrétní události, vždycky musí uvést, kde 
tyto informace získal – zda to byl průzkum, studie, oficiální prohlášení instituce, vyjádření svědka, 
zúčastněné osoby nebo relevantního experta atp.  

Autor by měl být vždy u článku uvedený a dohledatelný. Vždycky se ptejte, co je to za druh textu – 
zpravodajství, blog, satira, bulvár nebo třeba řetězový mail? Podle jeho charakteru je potřeba 
přistupovat k obsahu, například satiru brát s nadsázkou a názorový text na blogu nezaměňovat se 
zpravodajstvím. 

Pátrej po zdrojích, na které článek odkazuje. Vychází autor ze studie nebo průzkumu? Jestli je studie 
věrohodná, musí být dohledatelná. Když máš nějaké pochybnosti, pátrej po konkrétní univerzitě nebo 
výzkumném centru, kde mělo k výzkumu dojít. To samé platí o expertech. Není expert jako expert. Proto 
se vždy ptej, jestli je citovaný odborník opravdu znalcem tématu a snaž se zjistit o něm více. 

Řiď se selským rozumem. Co považuješ za nedůvěryhodné, to hoď do Googlu.??? Pokud je zpráva 
důležitá a pravdivá, přetahují se o kauzu všechna média. Jestli jsi informaci jinde nenašel, 
pravděpodobně nebude věrohodná.  

U článku chybí autor a portál, který je uveden jako zdroj, odkazuje jen na další články na stejném webu. 
Důvěryhodnost informace je tedy spekulativní.  

Svalování viny a nálepkování 

Manipulativní články ti budou podsouvat už „hotové“ názory. Často to dělají skrytě skrze negativní 
„nálepky“, které přilepí na kohokoliv, kdo se jim zrovna hodí. Ať už to jsou jednotlivci, skupiny lidí, 
politici, státy, média, prostě kdokoliv s opačným názorem. Jestli si opakovaně všímáš stále těch samých 
„viníků“, kteří můžou za všechno špatné, je to náznak manipulace. 

Je text plný nálepek? Používá autor nebo web hodně přívlastků, aby v tobě vyvolal odpor k určitým 
jedincům nebo skupinám? Pak se nejedná o seriózní novinařinu a je lepší si zprávy vyhledat jinde. 

Vymýšlení faktů 

Pro fake news je charakteristické, že jejich autoři použijí pravdivý fakt a obalí ho v těstíčku vymyšlených 
informací tak, aby upoutali pozornost čtenáře a vmanipulovali ho tam, kam potřebují. Používej více 
zdrojů. Ano, zase ty zdroje. Pokud chceš získat přehled o tématu, měl by sis vždy dohledat více článků 
od několika autorů z různých médií. Pokud o něčem v době internetu píše jen jeden web, něco tu 
nehraje. Dezinformační weby jsou často zacyklené a odkazují na sebe navzájem. Pozor na to! Pokud se 
ani po několika proklicích nedostaneš k uvedené studii nebo jasně pojmenovanému zdroji, zpozorni. 
Jestli se autor ohání “tajným zdrojem” aneb „jedna paní povídala“, je dost možné, že si ho prostě 
vymyslel. 

Manipulace obrazem 

Využívání Photoshopu k zasazení fotky do jiného kontextu. S Photoshopem už dnes umí kdekdo a 
přetvořit si realitu k obrazu svému bohužel není nic složitého. Fotka je navíc často ta první věc, které si 
na článku všimneme, a čím víc šokující je, tím spíš si článek rozklikneme. Manipulaci použitím v jiném 
kontextu lze vidět na příkladu uprchlické krize v roce 2015, kdy spousta médií k článkům o tomto tématu 
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přikládala fotku, která byla vyfocená v devadesátých letech, a byli na ní Albánci, nikoliv migranti z 
Blízkého Východu a Afriky, o které se jednalo během uprchlické krize v roce 2015. A pokud člověk nebyl 
pozorný, snadno na takovou manipulaci naletěl. Pokud se ti fotka nezdá, vlož ji do vyhledávačů Google 
Images nebo Tineye.com a zjisti, v jakém kontextu byla fotka sdílená na internetu v minulosti. I tak 
můžeš odhalit podvod. 

Hra se strachem a emocemi 

Emoce jsou přirozená věc. Správný novinář s nimi ale zachází s nejvyšší opatrností. Zpravodajství přináší 
pouze suchý popis faktů, kde pro emoce není prostor. V publicistice, tedy třeba u komentářů, zase musí 
být jasně patrné, že jde pouze o autorův pohled. Když naopak narazíš na článek, nad kterým se třeseš 
vzteky nebo strachy, pak tebou s největší pravděpodobností někdo manipuluje. Dej pozor na příliš 
dramatické titulky – vykřičníky, CAPS LOCK a přísná obvinění jsou znakem, že se asi nejedná o seriózní 
žurnalistiku a měl bys článek brát s rezervou. 

Pozor na konfirmační zkreslení, tedy na tendenci více věřit tomu, o čem jsme už předem přesvědčení.“ 

(Zdroj: https://zvolsi.info/surfarovym-pruvodcem/) 

Na odhalování dezinformací, hoaxů a fake news existují specializované weby: StopFake, Kremlin 
Watch, Ho@x, Manipulátoři – otevřená neideologická platforma pro relevantní a faktickou diskuzi, 
Demagog – odhalování nepravdivých výroků a závazků politiků nebo jiných veřejných osob, v tzv. fact 
checkingu. 

Jako antisystémové zpravodajské weby jsou označované weby šířící dezinformace, prorusky 
orientované, kritizují státní systém, Evropskou unii či USA.  

Kategorizaci zpravodajských webů vytvořenou NFNZ, Katedrou mediálních studií a žurnalistiky FSS MÚ 
a oborem Studia nových médií na FF UK, která obsahuje i seznam tzv.. Antisystémových webů 
naleznete zde: http://www.mapamedii.cz/,  

Databázi webových stránek s proruským zaměřením s komentářem k jejich obsahu a odkud přebírají 
své zpravodajství, naleznete na: https://neovlivni.cz/category/ruska-stopa/prokremelska-media/   

 

Pravidla novinářské a zpravodajské práce  

Novináři se stejně jako jiné profese musejí řídit určitými pravidly – etické kodexy, zákony o rozhlasovém 
a TV vysílání, tiskový zákon atd... Práva a povinnosti novináře se nachází jako každý zákon v listině 
základních práv a svobod a tou je právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. 
Žurnalistika je tak veřejnou službou zprostředkovávající objektivní informace občanům. Neznamená 
to, že novinář nemá na událost nějaký názor a nemůže jej vyjádřit. Vždy je důležité rozlišovat 
zpravodajství a publicistiku. Zpravodajství je například informace o hlasování o důvěře vlády. Musí být 
věcné, objektivní a odpovídá na základní otázky: Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč? V publicistických textech si 
o hlasování o důvěře vlády novinář něco myslí. Obojí musí mít vždy autora a zdroje. Ani jedno nelze 
míchat dohromady! 
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Základní pravidla novinářské práce a žurnalistiky shrnuje například etický kodex České televize, 
Českého rozhlasu či ČTK Syndikátu novinářů v ČR, z. s.7 

Kodex ČT https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/  

Kodex ČRO https://rada.rozhlas.cz/kodex-ceskeho-rozhlasu-7722382  

 Novinář může použít skryté nahrávací zařízení, pokud je získání informace ve veřejném 
zájmu, je ve veřejném zájmu, aby se takto získaná informace zveřejnila. Odhalení korupce, trestného 
činu. Např. viz kauza uneseného syna premiéra Andreje Babiše, kdy zveřejněný rozhovor s jeho synem 
přinesl nové informace v kauze Čapí hnízdo (https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/skryta-
kamera-je-mozna-neeticka-ale-legalni-babis-mladsi-je-osoba-verejneho-zajmu-shoduji-se-
experti.A181115_160420_ln_domov_ele. Co se týče použití skryté kamery, právníci přiznávají, že v 
některých případech může nahrávka hrát důležitou roli. Někdy jedině kamera může dopomoci správné 
dokumentaci. Nahrávka potvrzuje, co by jinak novinář napsal, a dokumentuje, jak k tomu došlo a v 
jakých souvislostech. Na druhou stranu problematicképroblematické jsou rozhodně fotky tzv. 
paparazzi. 

Zákony ovlivňující žurnalistiku – zákon o ochraně osobních údajů, Zákon o České tiskové kanceláři, 
Zákon o České televizi, Zákon o Českém rozhlasu, Autorský zákon 121/2000 Sb., Tiskový zákon 46/2000 
Sb., Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zákon 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných 
skutečností, Zákon 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Zákon 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákoník práce 262/2006 Sb.  

Více zde: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/  

Dezinformace 

Pojem „dezinformace“ znamená šíření záměrně nepravdivých informací, obzvláště pak státními aktéry 
nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory 
těch, kteří je přijímají. Je pozoruhodné, že tento dnes mezinárodně užívaný pojem pochází nejspíš z 
ruského дезинформация [dezinformacija], který byl prvně zaznamenán v roce 1949 (jak uvádí např. 
Oxford English Dictionary). Dezinformace se ale aktivně už mnohem dříve, byly doménou špionů, 
agentů a vyzvědačů. Vojevůdci, vládci i další významné osobnosti se napříč lidskou historií uchylovali 
k oklamání svých protivníků pomocí toho, dnes nazýváme dezinformace. Dezinformace využívaly 
všechny strany bojující ve světových válkách (vylodění v Normandii) a v mnohem větší míře našly 
uplatnění také ve válce studené (operace Neptun, operace Infection – AIDS z amerických laboratoří 
k nám domů). Za šíření dezinformací bylo označeno tvrzení vlád Spojených států a Velké Británie a 
jejich zpravodajských služeb, že Irák krátce před invazí do Iráku v roce 2003 vlastnil zbraně hromadného 
ničení. 

Příkladem dezinformační kampaně může být praní špinavých informací. Postupně na sebe odkazující 
zdroje vedou k tomu, že se původně špinavý nebo nijak nezjištěný, neprokázaný původ informace 
postupně „očistí“ tím, že ho převezmou i seriózní média. Dalším příkladem je tzv. „obsah bez záruky“ 
– tedy informace bez záruky kvality, obsahu i původu. Dezinformace svůj původ cíleně zatajují či falšují 
(podobně jako padělané zboží), nebo svůj původ vůbec neuvádějí a nikdy neručí za obsah informací. 
Důvěryhodná média naopak zdroje ověřují, uvádějí fakta (a tam, kde nejsou k dispozici, jasně rozlišují 

                                                           
7 Je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Jeho členem se může stát každý aktivní novinář, ať už pracuje 
na stálý pracovní poměr, nebo volně spolupracuje s několika redakcemi. Více zde: https://syndikat-novinaru-cr-
z-s.webnode.cz/syndikat/  
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fakta od domněnek či názorů) a za kvalitu šířených informací odpovídají (např. tím, že v případě 
pochybení zveřejní omluvu a opravu). 

Značná část toho, co publikují dezinformační platformy, se může zakládat na faktech, avšak obsahovat 
vymyšlenou nebo zkreslenou „nadstavbu“. Tím získávají dezinformace falešný punc věrohodnosti. 
Nebezpečí tkví v tom, že dezinformační obsah nepodkopává autoritu např. jednoho konkrétního 
politika nebo politické strany, ale často způsobuje nedůvěru vůči médiím jako takovým, vůči 
politickému systému či samotné demokracii. Navíc vzbuzují apatii, jelikož šíří myšlenku, že „věřit se 
nedá ničemu“ a „dělat s tím nejde nic“, protože všechno mají v rukou všemocné šedé eminence. 

Proč je nebezpečná teroristická dezinformační kampaň? 

Protože provokuje některé osoby k tomu, aby své problémy řešily konverzí k fundamentalistické 
ideologii a následně hledali východisko v teroristickém útoku. 

Proč je nebezpečná extremistická dezinformační kampaň? 

Protože provokuje společnost a vybízí ji k trestné činnosti spojené s extremismem a k jednání v rozporu 
s demokratickými a ústavními principy. 

Proč je nebezpečná pro-kremelská dezinformační kampaň? 

Protože pomocí lží, polopravd, relativizace faktů a manipulace provokuje společnost k podpoře 
nedemokratických, extrémistických postojů a vštěpuje jí pocit bezmoci v rámci demokratického 
systému (volby, soudy). 

K šíření dezinformací může sloužit celé spektrum sdělovacích prostředků od denního tisku přes 
televizní vysílání až po sociální sítě. Ve srovnání s minulostí je znatelný rozdíl v rychlosti jejich šíření. 
Dezinformace se objevují v médiích téměř každý den a k jejich masivnímu rozšíření dopomáhá internet 
a sociální sítě. Běžně jsou zveřejňovány, senzace, zločiny a podvody, zkrátka všechno, co člověk vytrhne 
z všednosti dne (pozor dezinformace a fáma jsou dva odlišné pojmy dezinformace je záměrně 
vypuštěná nepravdivá/zmanipulovaná informace, která má za cíl manipulovat ovlivnit názor čtenáře, 
fáma má za cíl zaujmou, zviditelnit se). Autoři těchto článků se nezatěžují pravidel etického přístupu 
k žurnalistice a bez skrupulí strkají nos do osobních životů známých osobností, překturcují realitu nebo 
si jednoduše vymýšlejí.  

Dezinformace se využívají v boji o moc v politice očernění protivníka, manipulací voličů (např. v USA), 
nebo podkopání důvěry ve státní zřízení, mezinárodní organizace apod. V České republice existují 
weby, jejichž obsah je prorusky zaměřený (sputnik.com) a napomáhají tak k šíření dezinformací z Ruska 
– snaží se např. ospravedlnit válku na Ukrajině a využívá k tomu těžko ověřitelné informace. 

BIS ve své výroční zprávě za rok 2017 uvádí, že segment tzv. dezinfomračních webů je jen jednou ze 
součástí systému ruské hybridní strategie a v drtivé většině případů je součástí oné krycí kouřové clony, 
v níž a za níž se kryjí jiné zásadnější aktivity s vazbou na Rusko a jeho zájmy. Drtivá většina 
dezinformačních webů v českém jazyce je dílem českých (ideologicky motivovaných a přesvědčených o 
škodlivosti NATO, EU, USA, liberální demokracie či prvoplánově proruských) občanů, které nepodporují 
ruské entity. Tito aktivisté jen v rámci svých občanských práv a svobod šíří to, čemu věří, že je pravdivé. 
Jejich činnost je věcí diskuse a kritiky v rámci svobody slova a případně občansko-právních sporů, čímž 
ovšem nijak nezpochybňujeme, že tito lidé a jejich webové projekty zneužívá ruská strana pro šíření 
propagandy a dezinformací či pro podporu jiných komponentů hybridní strategie. 

Zdroje: 
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 Definice dezinformací a propagandy. Ministerstvo vnitra [online]. Staženo [11.7.2018] 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.a  

 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 
manipulacích!!!. 2. vydání. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-2249-5. 

 

 

Příloha č. 1.1 – Média a informace (úvod, vysvětlení pojmů a rozšiřující literatura) 

Podklad pro učitele k tématu č. 1 Média a informace – 1. hodina 

To, jak vnímáme svět, je výsledkem informací, které dostáváme. Tuto roli plní z velké části média 
(internet, televize, rozhlas, noviny), zprostředkovávají nám velkou část informací o světě, o společnosti. 
Díky technologickému pokroku i svobodě slova se média natolik rozvinula, že informací, které nám 
zprostředkovávají, je nepřeberné množství, naše společnost je dokonce „přeinformovaná“, což má své 
výhody i negativa. Informace jsou zdrojem rozvoje, bohatství – ekonomického, technologického. Na 
druhou stranu je těžké filtrovat, které informace jsou pro nás důležité a zda jsou navíc pravdivé. Díky 
vzniku tzv. nových médií (internetu a internetových sociálních sítí) existuje mnohem větší prostor pro 
svobodu slova (vyjádření svého názoru, poznání různých názorů), ale i pro šíření nepravdivých 
informací – dezinformací, hoaxů a fake news či konspiračních teorií.  

Dezinformace: Manipulují s fakty, nabízí neaktuální, nepřesné a neověřitelné informace. Jejich, často 
neuvedení autoři, nechtějí informovat, ale zmást, zahltit informacemi a podstrkovat, co si máme 
myslet. 

Hoax: Typ dezinformace, jinak řečeno poplašná zpráva, která svou uměle vytvořenou/ lživou/ 
vyfabrikovanou naléhavostí nabádá k dalšímu přeposlání. Autoři je často sdílejí jako skandální 
odhalení, o kterém se podle nich v „mainstreamových médiích“ nedozvíte. 

Fake news: Moderní výraz, který označuje úmyslně nepravdivé nebo zavádějící informace, které se 
objevují v médiích a na sociálních sítích. Jedná se o modernější výraz pro dezinformace. 

Konspirace: Konspirační teorie vždy představují alternativní, zavádějící vysvětlení toho, jak svět kolem 
nás funguje. Typicky hovoří o spiknutí nějaké skupiny, která ovládá svět za našimi zády, a na základě 
toho vysvětluje historické události a současné dění. 

(Zdroj: Surfařův průvodce internetem) 

Abychom porozuměli informacím, které média sdílejí, abychom dokázali poznat, které informace jsou  
důvěryhodné, abychom  dokázali rozlišit podstatné zprávy od nepodstatných, je třeba porozumět 
tomu, jak média fungují. Každé médium má nějaké záměry a řídí se při svých činnostech nějakými zájmy 
(veřejné blaho, zisk, prosazení politického postoje, oslovení co nejširšího publika). Důležité je uvědomit 
si tuto optiku, stejně jako pochopit, že média mají vliv na naše postoje, názory, hodnocení reality a 
představy o světě.  

Komerční a veřejnoprávní média 

Výrazný vliv na média (jakým způsobem prezentují zprávy, televizní program, čas pro reklamu) má to, 
kdo je jejich vlastníkem. Většina médií, které nám poskytují zpravodajské služby, jsou soukromá – tzv. 
komerční média. Pak existuje ještě druhý typ médií, tzv. média veřejnoprávní. 
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Komerční média – Soukromé rozhlasové a televizní vysílání 

Soukromé vysílání provozuje celá řada subjektů, od regionálních až po celoplošné (tzv. provozovatelé 
s licencí nebo s registrací). Komerční média jsou podnikatelskými subjekty a jako takové musí 
generovat zisk. Příjmy získávají prodejem pozornosti jejich publika inzerentům, kteří v nich mají 
umístěné reklamy. U televizního vysílání je až 95 % příjmů z prodeje reklamy. Zájem soukromých médií 
je proto získání co největšího publika. Zprávy můžeme chápat jako jakousi komoditu určenou k prodeji. 
Mediální trh je stále více zaplněný a konkurenční. To s sebou nese určité důsledky: 

- snahu zpravodajských médií prosadit se na trhu informací prostřednictvím bulvarizace 
(upřednostňování skandálních, katastrofických zpráv, zpráv o celebritách, které přitahují pozornost), 

- snahu prezentovat informace zábavnou formou – infotainment. 

V České republice vlastní soukromá média jednak zahraniční organizace a jednak klíčový hráči domácí 
ekonomiky (Zdeněk Bakala, Petr Kellner, Daniel Křetínský, Agrofert).8  

Soukromé, ale i veřejnoprávní televizní a rozhlasové vysílání (viz níže) musí dodržovat Zákon o 
rozhlasovém a televizním vysílání (zákon č. 231/2001 Sb.), provozovatelé televizní a rozhlasové vysílání 
mají ze zákona povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského 
charakteru. Provozovatelé vysílání jsou také povinni zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku 
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich 
názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v 
politickém a společenském životě. Obsah programů provozovatelů televizního a rozhlasového 
vysílání dle zákona č. 231/2001 Sb.: 
 

(1) Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat programy svobodně a 
nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích. 
(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského 
charakteru. 
(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu 
jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a 
společenském životě. 
(4) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém 
vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, 
barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a 
příslušnost k menšině. 
(5) Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je oprávněn do vysílání současně zařazovat 
i pořady, programové prvky a další části vysílání, zejména reklamu a teleshopping, s regionálně 
odlišným obsahem. Provozovatel celoplošného rozhlasového a televizního vysílání s licencí je 
povinen vysílat celoplošně bez zařazování pořadů a dalších částí vysílání, programových prvků a 
reklamy s regionálně odlišným obsahem minimálně 85 % týdenního vysílacího času. 

 

                                                           
8 Viz aktualizovaná mapa vlastníků českých médií z roku 2019: 
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/aktualizovana-mapa-vlastniku-ceskych-medii/ 
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Dohled nad dodržováním zákona v oblasti rozhlasového a televizního vysílání vykonává Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání. Dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a 
informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou 
nezávislost a plní další úkoly stanovené právními předpisy. Zákonem č. 132/2010 Sb., byla působnost 
Rady rozšířena i na audiovizuální mediální služby na vyžádání. Měl podporovat zájem veřejnosti na 
uskutečňování svobody projevu a práva na informace a dbát na dodržování zákona, rozvoj plurality 
vysílání a rozvoj domácí a evropské audiovizuální tvorby. 
Rada má podle zákona 231/2001 Sb., 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh 
Poslanecké sněmovny, a to neprodleně po obdržení návrhu. Funkční období člena je 6 let, podmínkou 
jmenování je české občanství, trvalý pobyt v České republice, svéprávnost a bezúhonnost a minimální 
věk 25 let. Navržena a jmenována nemůže být osoba, která funkci člena již vykonávala po dvě po sobě 
jdoucí funkční období nebo jejich části. Členové Rady mají podle zákona vykonávat své funkce nezávisle 
a nestranně. Nesmějí zároveň zastávat některé veřejné funkce a funkce v politických stranách a od 
kohokoli přijímat pro výkon funkce pokyny a instrukce. Členové ani osoby jim blízké nesmějí zastávat 
ani neplacené funkce v orgánech společností, které podnikají v oblasti hromadných sdělovacích 
prostředků, audiovize a reklamy. Člena Rady odvolává rovněž předseda vlády na návrh poslanecké 
sněmovny, a to pouze ze zákonem stanovených důvodů. 
 

Veřejnoprávní média 

Veřejnoprávní vysílání provozuje Česká televize (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 sport) a Český rozhlas 
(Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Rádio Junior, Radio Wave, D-dur, Radio Retro, Radio Praha, regionální 
stanice). Jedná se o tzv. provozovatele ze zákona a byla založena na základě zákonů č. 483/1991 Sb., 
resp. 484/1991 Sb.  

Veřejnoprávní média jsou financována veřejností převážně z tzv. koncesionářských poplatků. 
Jejich smyslem není generovat zisk, ale poskytovat svým vysíláním službu veřejnosti9. V současné době 
je jeho výše u rozhlasového poplatku 45 Kč měsíčně a u televizního poplatku 135 Kč měsíčně10. Je třeba 
dodat, že obě veřejnoprávní média v ČR nemají své příjmy jen z koncesionářských poplatků, ale také z 
prodeje reklamního času a z vlastní hospodářské činnosti. K tomuto typu financování veřejnoprávních 
vysílatelů bylo přistoupeno přesto, že se nabízela jiná možnost jejich financování, a to přímo ze státního 
rozpočtu. Tento druh financování ale může v liberálně-demokraticky orientovaných společnostech 
představovat hrozbu oslabení nezávislosti příslušného média na státu11. Veřejnoprávní média mají 
právo, ale také povinnost řídit se zákonem č. 483/1991 sb., o České televizi a zákonem 484/1991 Sb., 
o Českém rozhlase a zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Zákony ukládají 
veřejnoprávním médiím podávat vyvážené, objektivní a nezávislé informace pro vytváření svobodných 
názorů. Objektivnost a vyváženost sdělení ukládá zákon i soukromým médiím, nicméně nevymezuje 
jejich obsah programů do takové míry jako u veřejnoprávního média. Zákon upravuje například, že ČT 
musím mnohem více pořadů opatřovat titulky než soukromá média. Zpravodajství veřejnoprávních 
médií bývá rovnoměrně vyvážené domácími i světovými zprávami, bez subjektivního hodnoceni, a 
podrobnější. 

 
§ 2 

                                                           
9 Veřejnoprávní média jsou též označovaná termínem média veřejné služby. 

10 § 6 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

11 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha, Portál 2003. s. 75 
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(1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, 
popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České 
republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a 
potřeby zachovat mediální pluralitu (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního vysílání"). 
 
(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména: 
 
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro 
svobodné vytváření názorů, 
 
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, 
 
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny 
obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo 
národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy 
a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých 
směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní 
společnosti, 
 
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo 
etnických menšin, 
 
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, 
dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež. 
 
§ 3 
 
(1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že: 
 
a) provozuje zemské celoplošné digitální vysílání alespoň 4 televizních programů 
multimediálního obsahu a doplňkových služeb prostřednictvím sítě zemských vysílacích 
rádiových zařízení s využitím rádiových kmitočtů vyhrazených pro Českou televizi státním 
orgánem, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu 1c) 
(dále jen „multiplex veřejné služby“), 
 
b) jako provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně s Českým rozhlasem 
souhrnný datový tok a odpovídá za jeho správu a jeho předání k šíření zemskou sítí vysílacích 
rádiových zařízení, 
 
c) zřizuje síť vlastních zpravodajů, 
 
d) v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím 
televizních studií České televize (dále jen "televizní studia") pro území jejich působnosti. 
Regionální vysílání každého televizního studia musí vyváženě obsahovat příspěvky z celého 
území jeho působnosti, 
 
e) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního 
kulturního bohatství, 
 
f) podporuje českou filmovou tvorbu a kulturní projekty, 
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g) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby, 
 
h) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou programovou službu, včetně 
aktuálního zpravodajství, 
 
i) poskytuje teletextové služby, 
 
j) opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 % 
vysílaných pořadů vyrábí v českém znakovém jazyce nebo opatřuje simultánním tlumočením do 
českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a dále alespoň 10 % vysílaných 
pořadů zpřístupňuje pro osoby se zrakovým postižením, 
 
k) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb, 
 
l) poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání, 
 
m) poskytuje veřejnosti informace a obsah podle § 2 odst. 1 prostřednictvím internetových 
stránek a aplikací České televize, 
 
n) kinematografická díla zahraniční tvorby, filmy a seriály zahraniční tvorby vytvořené pro 
televizní vysílání, které jsou opatřeny dabingem, vysílá zároveň v původním znění s titulky v 
českém jazyce, nebrání-li tomu překážky právní nebo technické povahy. 

 
Na plnění povinností České televize dohlíží Rada pro Českou televizi, která jmenuje generálního ředitele 
ČT.  Rada České televize je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT. Rada 
ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny 
významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Jmenování rady poslaneckou 
sněmovnou bývá kritizováno, neboť je zde potenciál pro ovlivnění médií vládnoucí garniturou. 
 
I přes nezávislé financování veřejnoprávních médií se mohou stát cílem politického tlaku, přičemž se 
lze setkat například s nasazováním lidí stranám a politikům podléhajícím do kontrolních rad či do 
samotného vedení. Členy rady pro rozhlasové a televizní vysílání jmenuje a odvolává předseda vlády 
na doporučení senátu.  Jako extrémní příklad může sloužit slovenská veřejnoprávní televize, která se v 
devadesátých letech v období mečiarismu stala otevřeným propagandistickým kanálem tehdejšího 
premiéra Vladimíra Mečiara. 
 
I veřejnoprávní média musí bojovat s konkurencí o posluchače a diváky. A tak i ona částečně přistupují 
na způsoby, jak udělat zpravodajství zajímavější tzv. infoteinmentem. Infotainment je výraz, který 
vznikl spojením anglických slov information a entertainment – čili informace a zábava, označuje mix 
témat, která mají  za cíl především vyvolávat emoce a bavit. 
 

Česká tisková kancelář 

ČTK je institucí, která byla zřízena zákonem č. 517/1992 Sb. „Posláním ČTK je poskytování objektivních 
a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Stát neodpovídá za závazky agentury a 
agentura neodpovídá za závazky státu. ČTK není dotována ze státních prostředků, ani nečerpá finance 
z žádných jiných veřejných zdrojů. ČTK je politicky i ekonomicky nezávislá. Ve své práci se řídí heslem: 
spolehlivost - rychlost - nezávislost.“ Hlavním zdrojem financování jsou výnosy z prodeje zpravodajství 
jejím klientům (většina médií [TV, rozhlasových, deníků] státní správa???, PR agentury, firmy apod.), 
od státu nepobírá žádné dotace. Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na její kontrolu, je 
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sedmičlenná Rada ČTK. Její členové jsou voleni sněmovnou. Členové Rady ČTK jsou voleni Poslaneckou 
sněmovnou na dobu pěti let, a to maximálně na dvě po sobě jdoucí období. Člen Rady ČTK má poměrně 
přesně a přísně vymezenu neslučitelnost některých činností s výkonem funkce. Nesmí být poslancem, 
ministrem nebo náměstkem ministra, nesmí mít žádnou funkci v politické straně, ani nesmí působit ve 
prospěch politické strany, čímž má být zajištěna jeho politická nezávislost. Jeho nezávislost odborná je 
zajišťována zákazem členství v orgánech společností, provozujících hromadné sdělovací prostředky, 
člen rady ani osoba jemu blízká nesmí mít žádný zájem na provozování hromadného sdělovacího 
prostředku, a to ani takový, který by byl dán pracovně právním vztahem. 

ČTK má 14 poboček v České republice a zahraniční zpravodaje ve třech zemích. Zpracovává také zprávy 
světových agentur jako Reuters, AFP, AP, TASS, DPA, ANSA, EFE a spolupracuje i s řadou dalších 
národních agentur.  

K 1. lednu 2016 měla ČTK 263 zaměstnanců, z toho 187 redakčních pracovníků (redaktorů, zpravodajů, 
fotoreportérů, kameramanů atd.). Její multimediální produkce zahrnuje slovní zpravodajství v češtině 
a v angličtině, obrazové a zvukové zpravodajství, infografiku, videozpravodajství a další služby. ČTK 
denně poskytuje v průměru 700 textových zpráv, 400 fotografií, 35 zvukových záznamů a zhruba 200 
videoreportáží měsíčně. Provozuje vlastní zpravodajský portál CeskeNoviny.cz. 

Tisk 

Tisk je nejstarší formou masového média. Určitá forma periodického tisku existovala už ve starověkém 
Římě, kdy se zveřejňovala usnesení Senátu. Nejdůležitějším milníkem v počátcích žurnalistiky byl ale 
bezesporu vynález knihtisku J. Gutenbergem v roce 1455. Nejdříve se reprodukovaly především knihy, 
pak jednorázové listy – letáky se zprávami o válečných taženích, přírodních úkazech, neštěstích, 
popravách, zámořských objevech apod. V 17. století vznikly první týdeníky (informovaly o hospodářské 
a politické situaci, zahraniční zpravodajství). První vládní listy, které fungovaly jako orgán vlády, byly 
vydávány ve Francii (La Gazette) od r. 1633 – jednalo se o ucelené zpravodajství ze zahraničí a těžily z 
úzkého kontaktu s vládními zdroji. V 18. století dochází k rozmachu periodického tisku (deníky, 
časopisy, politické listy), který souvisel se vznikem veřejné sféry – politicky působící veřejnosti. Dochází 
i k rozvoji novin nezávislých na vládách (spíše pro bohatší) díky příjmům z prodeje a inzerce. Dvacáté 
století je pak ve znamení vzniku velkých tiskových agentur a masového tisku. 

Tisk se nerozděluje na veřejnoprávní a soukromý, periodické noviny vlastní různí soukromí vlastníci 
(česká a zahraniční vydavatelství), případně i spolky spolky. Po Sametové revoluci došlo k privatizaci 
vydavatelství časopisů a denního, regionálního tisku, který se distancoval od cenzury a vlivu 
komunistické strany. Vznikly také nové časopisy a noviny např. Respekt, TÝDEN, Blesk. Raritou jsou 
Haló noviny, levicově a stranicky profilovaný deník spojený s Komunistickou stranou Čech a Moravy. 
Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel, práva a povinnosti vydavatelů upravuje tiskový zákon 
46/2000 Sb. Tiskové zpravodajství může být na základě čl. 17 Listiny základních práv a svobod (zákon 
č. 2/1993 Sb.), zaručujícího svobodu projevu, prováděno jen takovým způsobem, kterým současně není 
porušováno ústavní právo občanů na zachování jejich lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a 
ochrany jména.  

V posledních deseti letech došlo k celkem výraznému poklesu čtenosti tištěných médií. Částečně tento 
vývoj může být přičítán tomu, že část čtenářů odešla na internet, hrát roli může i fakt, že tištěné deníky 
se zároveň přesunuly právě na internet. Nejčtenějšími českými deníky jsou v současnosti Blesk, MF 
Dnes, Právo, Hospodářské noviny a regionální Deníky. 

Bulvár a bulvarizace 
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Pojem bulvární pochází z francouzské tradice tisku prodávaného od druhé pol. třicátých let 19. stol. na 
bulvárech, ukončil tak nadvládu předplatného a jeho cílem bylo od počátku zaujmout masy. Pouliční 
prodej se zhruba ve stejnou dobu rozvíjí i v USA a Velké Británii. Souvisí s rozvojem měst v období 
průmyslové revoluce, se vznikem nových čtvrtí, dělnické třídy a nižší zaměstnanecké třídy, na kterou 
začali cílit prodejci pouličního tisku. Pouliční způsob prodeje a zaměření na cílovou skupinu vyžadovaly 
postupně podmíněny technologickým rozvojem???, i novou grafickou úpravu a to právě nápadné 
titulky, velké ilustrace, později fotografie, popř. barevné odlišení papíru, ještě později i barevný tisk. 
Pojem bulvární tisk nebo média je označení používané v Evropě, jehož americkými ekvivalenty jsou 
pennypress nebo yellowpress. (Slovník mediální komunikace) 

Bulvární média jsou typická důrazem na pseudoskandály, sex, kriminální příběhy plné krve, sentiment, 
povrchnost, na kýč obecně. Tomu je přizpůsobena grafika: velké titulky, které naznačují a napovídají 
informace, jež pak v textu nenajdeme, křiklavé barvy, rozměrné fotografie, neuspořádané lámání. 
Obsahují zprávy ze světa celebrit, ale i denní zpravodajství či sport (např. Blesk) prezentované pro 
bulvár typickou formou. Cílem bulvárních médií je oslovení co největšího publika a mají v tom úspěch. 
Vědí, že lidé se zajímají o skandální a emocionální témata, což potvrzují i statistiky, nejčtenějším 
deníkem je u nás Blesk. Bulvární média patří soukromníkům, jejichž primárním cílem je generovat zisk. 
Bulvární média žijí především z inzerce a statisícových nákladů.  

Čtenost celostátních deníků na vydání (tis. osob) 3. a 4. kvartál 2018 

celostátní deníky četnost vydání  
v 3+4Q/2018 

Blesk 932 000 
MF Dnes 554 000 
Právo 233 000 
Sport 219 000 
Lidové noviny 205 000 
Aha! 200 000 
Hospodářské noviny 150 000 
Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark  

Bulvarizací se označuje situace, kdy seriozní média přebírají prvky bulváru s cílem získat více čtenářů. 
Média jsou většinou soukromá (komerční) a jejich cílem je tudíž zisk a bulvarizaci vidí jako formu, jak 
přitáhnout více čtenářů, tedy zvýšit svůj zisk. Bulvarizací se pak zjednodušeně řečeno rozumějí 
ekonomické změny v chování médií, a to především proces marketizace mediálních organizací, 
komercionalizace mediálních aktivit a unifikace mediálních produktů. Jedním z mnoha důsledků tohoto 
vývoje je stírání rozdílu mezi žurnalistikou a ostatními typy mediovaných obsahů, ať v podobě 
takzvaného infotainmentu či obecně „zezábavnění“ témat, která se tomu ve svém původním významu 
vzpírají. Jak řekl profesor Heinrich z Institut für Journalistik dortmundské univerzity: „Relativně špatně 
se prodávají pravdivé informace. Jako typický bývá pro bulvární média uváděn důraz na jednání, 
události či okolnosti spojené s vážným narušením, přehlížením či znevážením hodnot, norem nebo 
mravních principů platných v dané společnosti. Pro publikum může bulvarizace znamenat problém, je 
pak těžké odlišit, co je relevantní informace, a co balast přidávaný k informaci v důsledku honby za 
recipienty.“ 

 

Nová média, Facebook 
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První webovou stránka vznikla v roce 1991 – založil ji britský fyzik Timothy John Barners-Lee, 
technologie potřebné k provozování WWW poskytl následně zcela zdarma volně k dispozici a tím se 
zasloužil o dnešní naprosto jedinečné rozšíření služby WWW. 

Facebook založil Mark Zuckerberg v únoru 2004. 

Instagram vznikl jako aplikace v roce 2010, od roku 2012 je součástí Facbooku. 

S nástupem internetu a otevřeností sociálně-komunikačních platforem jsme se z diváků a posluchačů, 
tedy těch, kteří média jen sledují a konzumují, začali proměňovat v hráče s informacemi, jimž nové 
technologie snadno umožňují stát se autory a spolutvůrci nových médií. „Svět je nezvratně 
medializován,“ píše ve své knize Media life: Život v médiích profesor Mark Deuze. A je na čase přijmout, 
že už nadále „nežijeme s médii, ale v médiích“. Média nám tak „umožňují účast na budování 
skutečnosti, protože nám připomínají, že jsme nevyhnutelně součástí společenské reality a tvarujeme 
ji“. 

Internet je médium, jehož hnací silou je uživatel. Právě na webu rozhoduje víc než kde jinde nikoli 
chování toho, kdo se nějaké sdělení rozhodl komunikovat, ale toho, kdo se rozhodl toto sdělení 
přijmout – tato slova žurnalisty Milana Šmída popisují hlubokou technologickou přeměnu mediálního 
prostoru, v němž se tradiční role mezi médiem a čtenářem výrazně mění. O tom samém mluví i Mark 
Deuze, když konstatuje, že se pomalu, ale jistě stáváme spíše hráči s informacemi a jejich tvůrci než 
těmi, od nichž se pouze očekává, že budou pracovat s předem danými informacemi. 

Vznik nových médií zároveň vytváří tlak na média tradiční už jen tím, že je obírají o čtenáře i zdroje. 
Setrvale klesající prodeje tištěných novin jsou jedním z nejviditelnějších znaků této proměny. 

Jde o situaci vyostřující se konkurence na poměrně malém trhu. To vede na jedné straně ke snahám o 
úspory především v personální politice vydavatelů, na straně druhé k více či méně úspěšnému hledání 
finančně udržitelných mediálních modelů, stejně jako k pokusům o hledání forem, které v přehlceném 
internetovém prostoru osloví, zaujmou. Logicky (z hlediska vydavatelů) volenou cestou je bulvarizace. 
Média se bulvarizují především proto, že bulvární prvky lákají čtenáře. Z jejich strany jde tak o jistou 
formu sebeobrany. 

Bulvarizované zprávy rozhodně nejsou tím nejhorším, co lze na internetu potkat. Výrazně větší škody 
v hlavách čtenářů jsou schopny napáchat tzv. „alternativní“ či „dezinformační“ webové zdroje. 

Agentura STEM provedla v roce 2016 pro think-thank Evropské hodnoty výzkum, z něhož vyplynulo, že 
čtvrtina Čechů věří „dezinformačním webům“ více než tradičním médiím. Takto označovány jsou weby 
přinášející „alternativní zpravodajství“, účelově šířící dezinformace a vytvářející zaujaté a překroucené 
verze světových i domácích událostí. Jen v Česku jich funguje několik desítek. Na Slovensku je to 
podobné. 

Přehled dezinformačních a manipulativních webů. Evropské hodnoty [online]. Dostupné z: 
https://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-dezinformacnich-webu/weby_list/  

Databázi webových stránek s proruským zaměřením s komentářem k jejich obsahu a odkud přebírají 
své zpravodajství, naleznete na: https://neovlivni.cz/category/ruska-stopa/prokremelska-media/   

K úpadku tradiční žurnalistiky, vzniku a šíření narůstajícího množství falešných zpráv, stejně jako 
bulvarizujícího obsahu přispívají nebývalou měrou sociální sítě, především pak nejrozšířenější z nich – 
Facebook. Je prokázáno, že pro velkou část lidí je právě prostředí této sociální sítě hlavním a mnohdy 
i jediným zdrojem informací. Analýza Pew Research Center ukázala, že 62 % dospělých Američanů 
získává informace ze sociálních sítí, z toho 18 % často, 26 % někdy a zbytek jen někdy. Pro dvě třetiny 
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uživatelů Facebooku (44 %) je však prostředí této sociální sítě jediným zdrojem informací. Průzkum 
také ukázal, že podíl lidí čerpajících informace ze sociálních sítí stoupá.  

Proud příspěvků ve facebookovém newsfeedu nelze za obraz skutečného světa považovat. Stejně tak 
neuvidíte příspěvky všech vašich „přátel“ či stránek, které sledujete. Proč? Aby vám mohl nabídnout 
pro vás nejrelevantnější a nejzajímavější obsah. 

Tento postup má dva jednoduché cíle. Tím prvním je co nejdelší doba, kterou na Facebooku strávíte. 
Tím druhým jsou příjmy z reklamy. To, že nás sociální síť na základě sběru dat dobře pozná, umožní 
inzerentům velmi přesně zacílit reklamy právě na ty skupiny uživatelů, u nichž je největší 
pravděpodobnost, že o daný produkt budou mít zájem. 
Facebook za pomoci pokročilých algoritmů vybírá a filtruje příspěvky, jež se vám zobrazí. Funguje to 
tak, že Facebook ví, které příspěvky lajkujete a pod kterými diskutujete, s jakými přátelikomunikujete 
nejčastěji, stejně tak ví, kde se právě nacházíte. To, co se vám zobrazuje, neukazuje „svět tam venku“, 
ale především to, co máte rádi a na co reagujete. 
Algoritmy nás skrytě zásobují spíše těmi názory a příspěvky, s nimiž souhlasíme, a snaží se každého z 
nás osvobodit od pro nás nezajímavých a otravných příspěvků, které by nás mohly donutit k 
předčasnému opuštění či méně častým návštěvám stránky. Bohužel se  tím posilují také tendence k 
vytváření myšlenkových ghett a sociálních bublin spřízněných názorů. Platí to, co jsme si řekli už v 
kapitole o polarizaci, jde tedy o to, že se „většinou upevní běžné názory členů té které skupiny, ať už 
jsou pozitivní, nebo negativní“. 

V prostoru sociální sítě nemusí být snadné rozlišit, odkud ta která informace přilétla, jaká stránka či 
kdo je jejím zdrojem. Bez hlubšího zkoumání se mnohdy na první pohled není možné dopátrat, jaká je 
relevance toho kterého textu, kdo za ním stojí, jaké má záměry a na jaké publikum cílí. Jak už bylo 
řečeno – na webu si může každý psát, co chce, může si založit jakoukoli stránku, nazvat si ji, jak se mu 
zamane, a plnit ji libovolným obsahem. 

Ve chvíli, kdy je naše pozornost rozptýlena (jak už to na internetu často bývá) či zahlcena, budeme 
reagovat spíše automaticky a emocionálně než soustředěně a s rozmyslem. 

Použité zdroje: 

 Čtenost deníku se nemění, na čele stále Blesk. MediaGuru.cz [online]. 7. února 2019 [cit. 2019-

02-19]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/02/ctenost-deniku-se-nemeni-

na-cele-stale-blesk/  

 Definice dezinformací a propagandy. Ministerstvo vnitra [online]. [Staženo 11.7.2018] 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.a  

 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 
manipulacích!!!. 2. vydání. Brno: CPress, 2018.  

 NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek: průvodce postpravdivým světem. Praha: Grada, 
2018.  

 OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ, ed. Co je bulvár, co je bulvarizace. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016.  

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004.  

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk).  

 Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. 
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 Zákon České národní rady o České televizi, Zákon č. 483/1991 Sb. 
 Zákon České národní rady o Českém rozhlasu, Zákon č. 484/1991 Sb. 
 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, Zákon č. 

231/2001 Sb. 

 

Příloha č. 5.3.1 – Co je informace? 1. a 2. hodina (text pro učitele) 

Podklad  pro učitele k tematickému bloku č 3 (Co je to informace?) – 1. a 2. hodina 

Definice informace a schéma přenosu informace 

Slovo informace pochází z latinského „informatio“, znamená uváděti ve tvar, dodávati tvar, podobu, 
formovat, tvořit, zobrazovat, představovat si, vytvářet představu, pojem. Latinské „informatio“ 
vyjadřuje představu, pojem, obrys (Slovník žurnalistiky, 2017). Etymologický výklad dokládá souvislost 
pojmu informace s lidským vědomím, od něhož se v představách lidí odtrhlo teprve později 
v souvislosti s rozvojem písma a dalších znakových soustav. S písmem vznikla první možnost trvalého 
uchovávání informace na hmotném nosiči (médiu), jež se dále rozvinula knihtiskem a konečně i 
elektronickými způsoby uchovávání kódované informace. Odtud vznikl i pojem pro pojmenování 
moderní společnosti jako informační společnost – společnost, která se ve stále větší míře opírá o 
shromažďování, využívání a šíření informací. Hovoří se, že informaci je možno získat, předat (v 
některých případech také i prodat), transportovat a uchovat.  

V žurnalistice je informace synonymum pro stručné, nekomentované zprávy uvádějící základní fakta o 
události. V širším pojetí společenských věd je informací jakákoliv výpověď či sdělení o věcech, jevech, 
stavech, dějích, jež umožňuje jejich poznání. (Slovník žurnalistiky, 2017) 

Definice pojmu informace většinou vycházejí z matematických a kybernetických oborů, které se jako 
první začali zabývat teorií informace (kódováním, přenosem a dekódováním informací). 

„Informace je energie, která snižuje nebo odstraňuje neurčitost. Informace je vlastnost, která 
odstraňuje vrozenou neznalost příjemce“ (Claude Shanon, americký elektroinženýr, kybernetik a 
matematik, zvaný „otec teorie informace“) 

Norbert Wiener (kybernetik) označuje informaci jako „to, co si vyměňujeme s vnějším světem, když se 
mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním“. (Wiener 1954) 

V genetice (biologii) je informace definována jako strukturální jednotka umožňující interakci 
přirozených struktur a jejich vývoj (typickým příkladem je genetická informace – DNA). 

Informace využíváme, abychom se něco dozvěděli o objektivní realitě. A naopak informace vytváříme, 
abychom ostatním předali výpověď o objektivní realitě, resp. o našem zakoušení objektivní reality 
(zkušenostech), abychom dosáhli nějakého cíle. Proces předávání informací zobrazuje níže základní 
model sociální komunikace mezi dvěma subjekty (osobami) např. při rozhovoru (viz obrázek č. 1). 
Stejný princip funguje i při komunikaci uvnitř malé skupiny či projevech k veřejnosti.  

 

 
oblast zkušeností 

kontext 
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       Část objektivní reality, (zdroj) informace, to o čem chce odesílatel vypovídat. 

Obrázek 14 Základní model sociální komunikace, inspirovaný základním modelem interpersonální komunikace 
dle DeVita (2001, s. 20). Model znázorňuje tzv. transakční pojetí komunikace, kdy každá osoba (odesílatel i 
příjemce) funguje zároveň jako mluvčí i posluchač. Ve stejném okamžiku, kdy odesílatel vysílá svá sdělení, také 
přijímá sdělení ze své vlastní komunikace i z reakcí druhé osoby. Můžeme hned vidět, jak druhá osoba reaguje 
například výrazem ve tváři. Transakční pojetí pohlíží na prvky komunikace (odesílatel, příjemce, šum, zpětná 
vazba, kódování) jako na vzájemně závislé, nikdy je nepovažuje za nezávislé. Každý existuje v určitém vztahu k 
ostatním. Změna v kterémkoliv prvku procesu vyvolává změnu i v ostatních prvcích. 

Odesílatel vybranou část objektivní reality kóduje pomocí jazyka (vět, slov), písma nebo obrazu do 
sdělení. Sdělení je pak samotná řeč, může mít ale i formu písemnou (dopis, e-mail), obrazovou 
(fotografie), do sdělení mohou vstupovat i neverbální gesta, samozřejmě to může být i zvuková 
nahrávka, video nahrávka. Sdělení vysíláme k příjemci určitým kanálem (médiem), může to být vzduch, 
internet, TV, rozhlas, telekomunikační síť, leták atd. Příjemce pak sdělení dekóduje, může ho 
samozřejmě i ignorovat, ale v tom případě nelze mluvit o plném předání informace či plnohodnotné 
komunikaci, sdělení nedosáhne zamýšleného cíle. Když odesílatel mluví stejnou řečí, žijeme ve stejném 
městě nebo chodíme spolu do třídy, je samozřejmě pro příjemce jednodušší dekódovat sdělení, než 
když mluvíme s cizincem. Aby příjemce dekódoval vysílanou informaci co nejlépe, je důležitá zpětná 
vazba – možnost doptat se: „Myslíš to takto…“ Odesílatel zároveň dostane potvrzení nebo se také může 
zeptat, zda příjemce sdělení správně pochopil. Při osobním rozhovoru je zpětná vazba rychlá a snadná, 
pokud si ale čtu článek na internetu, v novinách, těžko se zeptám, jak je daná věc myšlena a získání 
zpětné vazby i pro autora je mnohem složitější.  

Zpětná vazba k hromadným sdělovacím prostředkům je zdlouhavá a proto se v souvislosti s nimi mluví 
o jednosměrné komunikaci, jednosměrném předávání informací (mluvčí  posluchač). Hromadné 
sdělovací prostředky – televize, noviny, časopisy, billboardy, i mnoho z počítačové komunikace je 
označováno jako lineární model komunikace (předávání informací), umožňují nám přijímat sdělení, ale 
nedovolují nám přidat svá vlastní. Respektive nedovolují okamžitou zpětnou vazbu, i když samozřejmě 
existují např. na internetu diskuze pod článkem a můžeme kontaktovat autora či redakci novin, 
televize. Zpětnou vazbu uskutečnit lze, ale se zpožděním. Na druhou stranu i odesílatel informace má 
ztíženou pozici, pokud odesílatel (autor) sdílí informaci přes hromadné sdělovací prostředky, je proto 
třeba, aby sdělení formuloval co nejpřesněji.  

Komunikace, přenos i příjem informace probíhá vždy v nějakém prostředí. Na základě toho, kde se 
odesílatel a příjemce nacházejí, na ně i na sdělení působí z okolí „šum“. Je rozdíl, pokud si povídáme 
venku, ve škole nebo doma.  

oblast zkušeností 
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Zdroje a doporučená literatura: 

 CEJPEK, Jiří. (2005) Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac. 
vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1037-X. 

 De Vito, Joseph A. (2001) Základy mezilidské komunikace. Garda Publishing, spol. r r. o., Praha 

 

Obrázek 1 Základní model interpersonální komunikace dle DeVita (2001, s. 20) 

 Komunikační model přenosu informace v médiích popisuje také publikace Mediální výchovy 
v etických souvislostech, vytvořila ji Vyšší odborná škola publicistiky a je určena především 
pedagogům středních škol. Viz Lasswellův komunikační model na str. 7 až 8. Dostupné z: 
https://www.skolamedii.cz/metodicky-material/publikace-k-medialni-vychove/#stahni 

 Informace. In: Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. 

 Wiener, N.: (1954) Kybernetika a společnost. Praha 1963. 

 

Příloha č. 5.4.1 – Redakce (pracovní pozice v redakci a dopisy) 

Pracovní pozice v redakci – Podklad pro učitele k tematickému bloku č. 4 (Redakce) – 1. hodina 

Šéfredaktor zajišťuje koordinaci a zpracovává koncepci činností spojených s vydavatelskou, propagační 
a redaktorskou činností včetně provádění publicistické činnosti. Během své práce koordinuje a 
usměrňuje činnost redaktorů. Provádí systémovou práci při vykonávání koncepce publicistické 
činnosti. Někdy bývá šéfredaktor zároveň i editorem redakce.  

Editor zodpovídá za obsah, formu a celkovou podobu svěřené části internetového portálu, novin nebo 
jiných tiskovin. V rámci své práce vyhledává a posuzuje témata k redakčnímu zpracování, 
spoluzodpovídá za objektivní a vyvážený přístup k událostem, ověřuje si zdroje svých informací a je 
povinen dodržovat principy novinářské etiky. Do třetice může editor (v cizině to většinou řeší zvláštní 
faktograf) ověřovat fakta. Editor kompletuje obsah čísla, titulky (názvy) zpráv a navrhuje a kompletuje 
úvodní stranu – co se na titulní stranu umístí. 
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Redaktor je osoba, která vykonává redakci, popřípadě pracuje v nějaké redakci (ať už v redakční 
instituci či v redaktorské budově). Jeho práce spočívá zejména v obsahové, jazykové a technické 
přípravě různých tiskovin pro tisk (knihy, brožury, periodické či neperiodické publikace – redigování 
tisku), dále též v aktivním řízení obsahové stránky nějakého média (noviny, časopisy, televize, rozhlas, 
internet, v minulosti též zpravodajský film apod.). Své redaktory mívají všechna větší vydavatelství a 
nakladatelství. Nejobecněji je to pracovník redakce periodik ve smyslu novinář. V redakci se může 
specializovat na různé oblasti – domácí zpravodajství, politika, zdravotnictví, školství, zahraniční 
zpravodajství apod. 

Novinář či žurnalista je člověk pracující v žurnalistice. Jeho povoláním je sbírání, ověřování a šíření 
informací v terénu. Někdy se může používat i pojem zpravodaj. Slovo novinář bylo původně používáno 
pro člověka píšícího do novin, ale postupně se tento termín rozšířil i na lidi publikující v rozhlase, televizi 
či na internetu. Novináři mají ze zákona právo chránit svůj zdroj. Novinář je ze zákona ten, kdo 
provozuje veřejnou službu. 

Fotograf zhotovuje snímky v oblasti reprodukční a technické fotografie, fotografie architektury a 
krajiny a fotografie specializované pro různé technické a vědecké účely. Připravuje digitální, případně 
analogové přístroje, nástroje a pomůcky včetně osvětlovací techniky a měřicích přístrojů. Upravuje 
digitální obraz a připravuje ho k dalšímu zpracování. Zpracovává obraz na počítači a digitálním 
minilabu, připravuje obraz pro zhotovení fotografií nebo tisk, provádí konečné zhotovení obrazu. 
Novinářská fotografie, zpravodajská fotografie, fotožurnalismus, žurnalistická fotografie[1] nebo 
reportážní fotografie (reportare = přinésti zprávu)[2] je součástí žurnalistiky, která připravuje a vytváří 
snímky pro doplnění zpráv nebo článků. Novináři, kteří jsou zapojeni do tohoto oboru, jsou obvykle 
známi jako reportéři, fotožurnalisté nebo grafici a mají významný vztah k výtvarné fotografii. 

Fotoreportér je fotografický novinář, který ke komunikaci, k představení svého tématu používá 
fotografický obraz, jako novinář musí posoudit zpravodajskou hodnotu události, jako fotograf musí 
fotograficky vidět, umět vybrat a zachytit správný (charakteristický) okamžik, užívat kompoziční 
pravidla a vhodnou fotografickou techniku. Fotografie zpravidla jen snímá, nepracuje ve fotolaboratoři, 
záběry ale sám vybírá, určuje výřez a popisuje je nebo k popiskům poskytuje podklady. Fotoreportér 
musí být pohotový, všestranný a také ctižádostivý získat záběr, který nikdo jiný nemá.  

Reportér – Autor reportáže (reportér či reportérka) se pohybuje na hranici zpravodajství a publicistiky: 
událost popisuje a zároveň ji i hodnotí, jeho postoj je často zřetelný a ovlivňuje kompozici. Podstatnými 
znaky reportáže je věcnost, důraz na detail (vyžaduje všímavost reportéra), přesnost a pokud možno 
objektivita. Reportáž je „rozšířeným zpravodajstvím“, je podrobnější a reportér je přímo u události. 

Korektor – opravuje pravopisné chyby v textu, případně text doplňuje. Provádí se korektura nejen 
textu, ale i ilustrací, popisků. 

Grafik je obecně ten, kdo se zabývá tvorbou v oblasti umělecké grafické techniky (suchá jehla, lept, aj., 
litografie, dřevoryt, dřevořez, serigrafie atd.) nebo volnou grafickou tvorbou pomocí PC. V polygrafii 
označuje profesi zabývající se výtvarnou podobou písma, značek a logotypů, tiskovin v oblasti užité 
grafiky, úpravce-typograf, popřípadě ilustrátor nebo pracovník redakce odpovědný za vizuální podobu 
všech tiskovin a koordinátor činnosti ostatních profesí (fotograf, ilustrátor, grafický úpravce), které se 
na tvorbě publikace podílejí. 

Zdroj: 

Encyklopedie praktické žurnalistiky. Kolektiv autorů pod vedením Barbory Osvaldové a Jana Halady. 
Nakladatelství Libri. Praha 1999. 
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Dopis pro redakci od věrné čtenářky – Podklad  pro učitele k tematickému bloku č. 4 (Redakce) 1. 
hodina 

V Praze ………………. 

Vážená redakce, 

vážený pane šéfredaktore, 

 

píšu Vám jako věrná čtenářka Vašeho časopisu Svět dokořán. Píšu Vám už potřetí. 
Opravdu mne mrzí, že jste mi ještě neodpověděli. Inu, co by chtěla stará bába 
pětavosumdesátiletá, že jo. 

Vážená redakce já už nevím, co mám dělat. Nikdo se semnou o tom nechce bavit. 
Prostě to pořád trvá. Náš dům byl vždycky v klidu, je to normální činžák čtyř 
patrovej. Je na Starým městě v ulici Dušní. Vyrůstala jsem tady a žila celý svůj 
obyčejný život. 

Ale to, co se děje teď, to se nedá vydržet. Hukot šramot, jako by tu něco velkýho 
dýchalo, něco těžkýho chodilo nahoře nebo na dvorku. Ale jen v noci a jen někdy. 
Hodně, hlavně když tu choděj ty vožralý bandy turistů. To to pak hučí a dupe, 
hodně. 

Vážení redaktoři, určitě byste se měli přijít podívat, kdo jiný a já Vám tolik věřím. 

Vaše věrná čtenářka a předplatitelka (už padesát let!) 

Alena Zahradová 

Dušní 2 
Praha 2 

Vzkaz od pana Schmidta č. 1 – Podklad  pro učitele k tematickému bloku č. 4 (Redakce) 2. hodina 

Mě těší, že se o můj dům zajímáte, ale nerad bych, abyste rušili mé nájemníky a 
proto s Vámi budu mluvit já a přijdu do redakce. 

Schmidt 

Vzkaz od Schmidta č. 2 – Podklad  pro učitele k tematickému bloku č. 4 (Redakce) 3. hodina  

Dokázal jsem to! V zapečetěném dopise je formule k oživení Golema. Stálo mě to 
mnoho sil, odcházím, je na Vás jak s tím naložíte. 

Schmidt 
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Příloha č. 5.5.1 – Skupinová komunikace a spolupráce 1. hodina (podklady pro 
učitele) 

Empatie, naslouchání a předsudky 

Dobrý novinář si uvědomuje možná zkreslení v naslouchání a vnímání druhých. Snaží se nepodléhat 
prvním dojmů a pohotově reagovat na sdělení respondentů. 

Naslouchání a empatie 

Součástí kvalitní komunikace je i umění naslouchat. Při vedení rozhovoru, kdy chceme například získat 
informace například pro reportáž či novinovou zprávu. Porozumět motivům respondenta, je umění 
pozorně naslouchat velmi důležité. Může nám přinést nové poznatky, náměty na otázky. Novináři si 
běžně při rozhovoru dělají poznámky, aby nezapomněli, jaký pojem je zaujal či na co se chtějí zeptat. 
Otázky k rozhovoru, případně k tématu mají většinou předpřipravené. Naslouchání je proces, při 
kterém přijímáme a zpracováváme zvukové signály – soustřeďte se na sdělení mluvčího (verbální i 
neverbální, ne na to co mu odpovíte, vyhodnocujte nejasná sdělení, která mají rozporné významy – 
doptávejte se na ně, doptávejte se na podrobnosti a příklady. 

Na sdělení mluvčího se snažte dívat z jeho pohledu a nevytvářejte si definitivní úsudek, dokud plně 
neporozumíte tomu, co vám chce říci. Pokud se k mluvčímu po dobu jeho řeči chováte vstřícně a 
vysíláte různé signály zpětné vazby (empatické, upřímné, dotazy na objasnění), bude komunikace 
s mluvčím plnohodnotná. 

Chcete-li pochopit, co si někdo myslí a co cítí, naslouchejte mu s empatií. Empatie znamená podívat se 
na svět očima druhých, vcítit se do myšlení druhých, chápat jejich myšlení. 

Efektivní naslouchání je jak nezaujaté (jsme přístupní novým informacím) tak i kritické. Kritické 
naslouchání znamená uvědomovat si na nesrovnalosti v promluvě mluvčího a upozorňovat jej věcně 
na ně. 

Paměť – Člověk si nepamatuje, to, co slyšel, ale to, co si myslíme (vzpomínáme), že jsme slyšeli. Ve své 
paměti nereprodukujeme přesně, co nám někdo řekl, ale spíše rekonstruujeme přijatá a zaznamenaná 
sdělení do nějakého systému, který nám dává smysl. 

Předsudky, stereotypy 

Předsudky nebo stereotypy jsou zkratky ve vnímání. V oboru sociologie nebo psychologie stereotyp 
znamená zafixované vnímání skupiny lidí. Zafixované dojmy mohou při setkání s příslušníkem některé 
takové skupiny na něj pohlížet především jako na příslušníka této skupiny a zkreslovat pohled na něj a 
případně informace, které o něm chceme zprostředkovat. Stereotypy brání vidět individualitu 
jednotlivce. Každý máme stereotypy např. vůči národním, náboženským skupinám, mužům, ženám, 
kriminálníků, prostitutkám, lidem co nosí značkové oblečení nebo naopak apod., je třeba si toto 
uvědomit a při komunikaci se zaměřit spíše na specifické vlastnosti jednotlivce.  

Aktivní naslouchání je technika zpětné vazby, kdy posluchač vysílá zpět k mluvčímu, co je podle jeho 
názoru podstatou přijatého sdělení jak po stránce obsahové, tak pocitové. Aktivní naslouchání není 
pouhé přesné opakování slov mluvčího, ale spíše vyjádření vlastního chápání jeho sdělení jako určitého 
významového celku.  

- Pomáhá ověřovat, zda jste pochopili, co mluvčí řekl, a také co tím mínil. Zpětná vazba 
reflektující vaše chápání významu sdělení dává mluvčímu příležitost v případě potřeby 
nabídnout objasnění. Tak se zvyšuje pravděpodobnost, že každé další sdělení bude přesnější a 
výstižnější. 
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- Dáváte mluvčímu najevo, že uznáváte a přijímáte jeho pocity. 
- Podněcuje mluvčího, aby zkoumal své pocity a myšlenky. 
- Techniky: parafrázovat myšlenky mluvčího, vyjadřovat pochopení a klást otázky 

Otázky pro žáky 

 Jakým způsobem si vytváříte představu o druhých? Dokážete se vcítit do druhých lidí? Co jste 
si zapamatovali z rozhovoru se spolužákem? Dokážete aktivně naslouchat ostatním lidem? 

Literatura k tématu aktivního naslouchání 

 DE VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Garda Publishing, spol. s r. o., Praha 2001. 

 

Příloha č. 5.5.2 – Skupinová komunikace a spolupráce 2. hodina 

Způsoby rozhodování, jak se dohodnout 

Podklad pro učitele k tematickému bloku č. 4 (Empatie, konsensus a spolupráce) – 2. hodina (7 věcí pro 
šťastný život) 

Hlasování 

Své kořeny má hlasování již ve starověkém Řecku (sloužilo k volbě kandidátů do vybraných úřadů či 
k rozhodování o osudu jednotlivců tzv. ostrakismus). Hlasování je součástí rozhodovacího procesu, kde 
určitá skupina zúčastněných – v politice voličů, nebo jejich volených reprezentantů – dá najevo svůj, 
závazný, názor. Hlasování je běžný demokratický způsob, jak řešit věci, včetně sporných, u nichž je 
žádoucí, nebo ze zákona nutná, shoda (stanovené většiny). Demokratickému hlasování předchází 
veřejné diskuze a debaty, ve kterých je tříben názor na věc a jsou zohledňována různá stanoviska, 
včetně dopadu na vývoj společnosti, veřejné finance, právo atd. V méně demokratických a totalitních 
systémech bývá hlasování manipulováno, potlačeno až úplně znemožněno. Pojem hlasování zahrnuje 
jak volby (tj. hlasování o osobách), tak vlastní hlasování o nepersonálních otázkách (např. o zákonech). 

Rozlišujeme dva základní způsoby hlasování: hlasování tajné a hlasování veřejné. 

 Hlasování tajné – typický způsob hlasování v demokratických volbách pomocí hlasovacího 
lístku – volby do parlamentu a senátu, volba prezidenta, volba zastupitelů, také se užívá při 
volbě papeže. Výhodou je, že nikdo neví, jak jsme hlasovali, nemůžeme být ovlivněni 
hlasováním druhých. Nevýhodou je zdlouhavé sbírání a sčítání hlasů. 

 Veřejné hlasování – veřejné hlasování je hromadný a zjevný projev souhlasu nebo nesouhlasu, 
a to zvednutím ruky, povstáním nebo zvoláním (tzv. aklamace). Např. poslanci v poslanecké 
sněmovně hlasují veřejně. Každý ví, jak hlasovali členové skupiny. Jedná se o rychlé hlasování, 
nicméně hlasování postrádá zcela soukromý charakter, může být ovlivněno vědomím, že 
ostatní se dozví, jak jsem hlasoval. Například můj nadřízený zjistí, že mám odlišný názor. 
Aklamace = veřejný projev souhlasu zvoláním. Specifickým druhem hlasování je aklamace 
(latinsky: acclamatio), která je veřejným projevem souhlasu. Nejedná se tedy o tajné hlasování. 
Aklamace je využívána např. v parlamentu. 

Konsensus  

Konsensus je shoda mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas, obecně jakýkoliv 
vzájemný souhlas. Na rozdíl od hlasování a vlády většiny konsensus není výsledek pouze racionální, ale 
také emocionální. Proto také k. není totožný ani s konformitou (souhlasím s návrhem, protože s ním 
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souhlasí většina), ani s donucením: je totiž založen na dobrovolnosti a bývá výsledkem předchozí 
diskuse, sporu, kompromisů, dohadování atd. Je tudíž složité k němu dojít, jelikož je založen na 
dobrovolném přístupu a předchází mu diskuze, spory a kompromisy. Proto má konsensus také velký 
význam legitimizační. Konsensus připouští souhlas většiny, ale také přítomnost a vyjádření nesouhlasu 
ze strany menšiny, jež se toleruje. Díky tomu se menšina, která nesouhlasí, nemusí cítit jako vyhoštěná 
a utlačovaná, a tak je možné dospět souhlasu, tedy konsensu. Alternativou ke konsensuálnímu 
rozhodování je buď rozhodování autoritativní, nebo hlasováním. 

Všeobecný souhlas 

Pro návrh musejí hlasovat všichni členové skupiny tzv. jednomyslně. Nejsložitější způsob rozhodování 
(hlasování), musejí mu předcházet dlouhé diskuze, vyjednávání, dokud s návrhem nesouhlasí všichni. 
Čím více je členů skupiny, tím je proces složitější. Výhodou je vysoká míra legitimity, návrh vyhovuje 
všem, nezaniká hlas menšiny. Jednomyslně se hlasuje např. v Radě Evropy při významných hlasování.  

Rada musí hlasovat jednomyslně o řadě záležitostí, které členské státy považují za citlivé. Jedná se 
například o tyto otázky: 

 společná zahraniční a bezpečnostní politika (s výjimkou některých jasně vymezených případů, 
jež vyžadují kvalifikovanou většinu, například jmenování zvláštních zástupců), 

 občanství (udělení nových práv občanům EU), 
 členství v EU, 
 harmonizace vnitrostátních právních předpisů týkajících se nepřímých daní, 
 finance EU (vlastní zdroje, víceletý finanční rámec), 
 některá ustanovení v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (evropský žalobce, rodinné právo, 

operativní policejní spolupráce atd.), 
 harmonizace vnitrostátních právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a sociální 

ochrany. 
Rada musí dále hlasovat jednomyslně, aby se mohla odchýlit od návrhu Komise, pokud Komise 
nesouhlasí se změnami provedenými v návrhu, který předložila. Toto pravidlo se nepoužije u aktů, které 
musí Rada přijmout na doporučení Komise, například u aktů v oblasti koordinace hospodářských politik. 

Jednomyslnosti je dosaženo i v případě, že se některý z členů zdrží hlasování. 

(Zdroj: https://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/voting-system/unanimity/) 

Pozn.: Kvóty uprchlíků například nebyly schváleny jednomyslně, ale kvalifikovanou většinou, hlasovalo 
pro ně 23 států. Jednomyslně se schvaluje například vstup nového státu do EU. 

 

Hlasování zvolenými zástupci 

Lid, společnost či skupina vyberou nebo zvolí zástupce, kteří za ni rozhodují o věcech celé skupiny. 
Např. konkláve nebo dříve volba prezidenta v ČR. Konkláve je shromáždění kardinálů volící papeže. 
Původně římského biskupa volil zcela demokratickým způsobem klérus i všichni římští křesťané. To 
bylo ovšem možné jen při malém počtu věřících v samotných počátcích. Později bylo nové náboženství 
legitimizováno, ale do volby začali zasahovat světští vládci a postupně se dostalo do naprosté závislosti 
na světské vládě. Proto papež Mikuláš II. vydal v roce 1059 bulu In nomine Domini (Ve jménu Páně). V 
ní vyhradil volební právo pouze pro kardinály-biskupy. Klérus i celé křesťanstvo včetně panovníků pak 
mělo volbu jen dodatečně schválit. V roce 1274 papež Řehoř X. definitivně zavedl navíc uzavření 
kardinálů před vnějším světem při hlasování – a to doslova. Kardinálové byli zavřeni do jedné místnosti 
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a z vnějšku jim bylo podáváno jen jídlo a pití. Uzavřená volba umožňuje kardinálům plně se 
koncentrovat na svůj úkol a vyhnout se možným snahám volbu zvenčí ovlivnit. Voliči mohou snáze 
dodržet „Solum Deum prae oculis…“, tedy že budou mít před očima pouze Boha. Ke zvolení je nutná 
dvoutřetinová většina hlasů.  

V současnosti hlasování probíhá v Sixtinské kapli a dohlíží na ně kardinál-komorník (camerlengo). Ráno, 
v den, kdy konkláve začíná, je pořádána bohoslužbou v chrámu sv. Petra. Odpoledne se kardinálové v 
procesí odeberou do Sixtinské kaple. Složí zde přísahu mlčenlivosti a poté ceremoniář přikazuje tzv. 
extra omnes („všichni ven“). Ti, kteří se volby neúčastní, musí kapli opustit, dveře jsou uzavřeny a volba 
začíná. 

Kardinálové hlasují, jedí a spí v uzavřeném prostoru až do doby, kdy je zvolen nový papež. Jakýkoli 
kontakt s vnějším světem je zakázán s výjimkou naléhavé lékařské pomoci. Jsou odstraněny všechny 
televizní a rozhlasové přijímače; dovnitř se nesmí dostat žádné noviny nebo časopisy, zakázané jsou 
také mobilní telefony. Konkláve se zúčastňuje i pomocný personál, zajišťující úklid, stravování i 
případnou lékařskou péči. Tito lidé také skládají přísahu mlčenlivosti, avšak kardinálové s nimi nesmějí 
ani hovořit. Během volby přebývali kardinálové původně v prostých celách v Apoštolském paláci, nově 
pro ně bylo zbudováno poněkud příjemnější ubytování v Domě svaté Marty. To je však stejně jako 
kaple v celém průběhu konkláve pro kohokoliv nepovolaného uzavřeno. 

 

Los 

Například volby ve starověkém Řecku využívaly los. O volbě rozhoduje náhoda, jakoby vyšší moc. Volba 
tak může být pro skupinu snáze přijatelná, než když by rozhodovala např. autorita, která může mít na 
rozhodnutí osobní zájem. I u nás se rozhoduje losem při volbě senátorů nebo do obecních 
zastupitelstev. V případě voleb do senátu, pokud v druhém kole (do kterého se dostanou dva kandidáti, 
kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů, ale ne většinový podíl) získají, dva kandidáti stejný počet 
hlasů rozhodne mezi nimi los. Pokud nastane situace, kdy dva či více kandidátů získá od voličů stejný 
počet hlasů. 

 

Rozhodování autoritativní 

Slovo autorita (z latinského augere: růsti, posílit, podpořit, uplatnit) označuje buď osobu, jejíž názory, 
postoje či rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi, nebo také jejich vztah k 
tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají (např. rozhoduje ten nejstarší, 
přenecháme rozhodnutí odborníkům). V angličtině a dalších jazycích může znamenat také úřad, 
pověřený rozhodováním v nějaké věci. 

Tradičně rozlišujeme dva typy autorit: 

 Autoritu přirozenou či neformální, založenou na přesvědčivosti určité osoby, na dobrých 
zkušenostech s jejími radami či rozhodováním. 

 Autoritu formální, to jest výslovné vůdčí společenské postavení nějaké osoby, která je 
rozhodováním pověřena a může poslušnost případně i vymáhat. 

Důležitým znakem autority je, že nepoužívá násilí, což znamená, že tam, kde je zapotřebí nátlaku, se 
nejedná o autoritu. Autoritativní osobnost má své postavení dané, ovšem její vůdčí charakter je 
autoritou pouze ve chvíli, je-li uznán oběma stranami 
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Diktátor 

Diktátor/despota je vynucená autorita, která rozhoduje o určité skupině osob nátlakem na danou 
skupinu – hrozbou smrti, násilím, uvězněním apod. Diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma 
vlády, ve které je politická moc držena diktátorem nebo politickou skupinou. Nedemokratické formy 
vlády často k legitimizaci své moci využívají demokratické nástroje – volby, ústavu atd. Volby a soudy 
jsou však zmanipulované a ústava není reálně dodržována. 

Zdroje: 

 Autorita – Sociologická encyklopedie. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., hlavní editor: Zdeněk R. 
Nešpor [online] [Staženo: 12.12.2018] Dostupné z: 
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Autorita  

 Diktatura – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., hlavní editor: Zdeněk R. Nešpor [online] [Staženo: 
12.12.2018] Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Diktatura  

 Jak se volí papež. Časopis Teologické texty. Autor: Jaroslav Němec - Číslo: 2004/5 (Lexikon). 
[online] [Staženo: 12.12.2018] Dostupné z: https://www.teologicketexty.cz/casopis/2004-
5/Jak-se-voli-papez.html 

 Konkláve – volba papeže. [online] [Staženo: 12.12.2018] Dostupné z: 
http://www.cirkevnihistorie.estranky.cz/clanky/vatikan/konklave---volba-papeze.html  

 Konsensus - Sociologická encyklopedie. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., hlavní editor: Zdeněk 
R. Nešpor [online] [Staženo: 12.12.2018] Dostupné z: 
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Konsensus 

 MAŘÍKOVÁ, Hana a kol. Velký sociologický slovník: Konsensus. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. 
ISBN 80-7184-164-1. S. 523–524.) 

 Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2005. 
 Rada EU. Systém hlasování. Jednomyslnost. [online] [Staženo: 12.12.2018] Dostupné z: 

https://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/voting-system/unanimity/ 
 Reterová, Sylvie. Způsoby hlasování ve volbách a jejich historický vývoj: hlasovací technika jako 

stěžejní proměnná volebního procesu. Středoevropské politické studie, roč. IX, c. 2-3, s. 207-
223. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. ISSN 1212-7817. 
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Příloha č. 5.6.1 – Rádiový podcast 1. hodina (text pro učitele) 

Úvod do historie a současnosti rozhlasového vysílání 

Podklad pro učitele k tematickému bloku č. 6 (Radiový podcast) – 1. hodina 

Rozhlasové vysílání 
 
První pokusy o rozhlasové vysílání probíhaly v Evropě a USA od počátku 20. stol před 1. světovou 
válkou. V Evropě bylo pravidelné vysílání pro veřejnost zahájeno nicméně až po 1. Světové válce a to 
v Anglii (BBC 1922) a v Praze (Radiojournal 1923).  

Rozhlas (hovorově rádio) je prostředek masové komunikace založený na akusticko-auditivním principu 
– přenosu zvuku na dálku. Šíří pořady slovesné, hudební a smíšené, zpravodajské, publicistické 
(komentáře, fejetony o společenských jevech), vzdělávací, umělecké, zábavné apod.  

V počátcích rozhlasového vysílání (a v dobách totality) měl stát monopol na rozhlasové vysílání. Později 
byl tento monopol uvolněn a při splnění stanovených podmínek může kdokoli dostat licenci na 
rozhlasové vysílání. Současně s licencí je nově vzniklé stanici přidělen vysílací kmitočet a povolený 
výkon pro šíření vysílání. 

V ČR vysílá veřejnoprávní rádio Český rozhlas a cca 70 komerčních stanic. Zvláštním druhem je Radio 
Proglas, což je nezisková křesťanská stanice. Jako přenosové médium slouží rádiové vlny 
(elektromagnetické záření) jak z pozemních, tak satelitních vysílačů, v poslední době se rozhlas šíří také 
digitálně a pomocí internetu.  

Vysílání stanic přes rádiové vlny může být buď celoplošné (např. Rádio Impuls, Frekvence 1 či Evropa 
2, Český rozhlas) nebo regionální, což je většina rádií u nás (Český rozhlas Plzeň, Hitrádio, Rock Radio, 
Radio Spin, Beat, Kiss, FM Plus, Radio …).  

Na internetu najdeme také tzv. čistě digitální rádia, která lze poslouchat pouze přes internet, případně 
přes digitální TV např. Radio Wave – stanice Českého rozhlasu pro mladé, s hudbou, recenzemi, 
reportážemi anketami a soutěžemi. Hrající pop, ale i okrajové žánry. Hrají novinky z hip hopu, R&B a 
urban hudby i elektronického popu, indie rocku nebo punku. 

 
Český rozhlas 
Český rozhlas je provozován na základě zákona o Českém rozhlase (zákon č. 484/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), financován je především občany z tzv. koncesionářských poplatků, případně 
z reklamy a vlastní podnikatelské činnosti. To znamená, že není financován přímo státem, vládou nebo 
ministerstvy. Posláním Českého rozhlasu je sloužit veřejnosti, poskytovat kvalitní informace, 
vzdělávání, kulturu i zábavu a přispívat k ochraně a rozvoji základních hodnot demokratické 
společnosti. Znamená to, že je rozhlas k veřejnému užití a zábavě všech občanů a ne k soukromému 
prospěchu politiků či zisku podnikatelů. Rada Českého rozhlasu je podle zákona č. 484/1991 Sb., 
orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů Českého rozhlasu. 
Rada není součástí organizační struktury Českého rozhlasu. Má 9 členů, které do funkce na návrh 
občanských sdružení, spolků a hnutí volí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. 
Český rozhlas je jako veřejnoprávní médium nositelem jazykové normy. 
 
Obsah rozhlasového vysílání je různorodý, jedná se o hudební programy, recenze, reportáže, 
rozhovory, diskuze, ankety, soutěže, zpravodajství, pozvánky, komentáře, fejetony, glosy, reklamu. 

Rozhlasová reportáž z terénu  
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Reportáž obecně je určitá forma svědectví, které musí být objektivní, založené na faktech, jeho cílem 
je čtenáři navíc přinést atmosféru a dojmy účastníků nějaké události přímo z místa. Reportáž tedy 
spojuje informační i názorovou složku, je tedy na pomezí zpravodajství a publicistiky (Slovník praktické 
žurnalistiky, s. 154-155). Rozhlasová reportáž z terénu je autentické svědectví reportéra, který 
umožňuje posluchači svým průvodním slovem spoluúčast na popisované události. K působivějšímu a 
výstižnějšímu vyjádření probíhajícího děje využívá rozhovorů s dalšími účastníky a také 
dokumentárního zachycení prostředí události, její zvukový obraz. Autentičnost jako základní určující 
komponenta reportáže je doplněna dalšími znaky, např. informativností, dynamičností, 
dokumentárností, dějovostí aj. Na rozdíl od reportáže v tisku jde v rozhlasové reportáži o 
bezprostřední, okamžité osobní verbální líčení události doplněné autentickou zvukovostí prostředí. 
Nejfrekventovanější reportážní formou je reportážní rozhovor, který kombinuje v jednom příspěvku 
reportáž a dialogické prvky. (Slovník praktické žurnalistiky, s. 156) 

Reportér musí posluchačům zprostředkovat nejen  přenos  zvuku  formou rozhovorů (a ruchů), ale musí 
jim také zprostředkovaně předat sdělení o okolním prostředí – kde se právě pohybuje, jak to tam 
vypadá, s kým se chystá hovořit apod. „Měl by nás seznámit s tím, kde je, proč tam je a co tam vidí.“ 
(Hraše, Punčochář, 2006, s. 26). Posluchač musí tedy tak zvaně vidět ušima a reportér mu takový 
zprostředkovaný vjem musí umožnit a předat mu ho ve snadno přijatelné  formě.   

Reportáž může zahrnovat rozhovor, anketu, diskuzi či pozvánku na akci. Při rozhovoru zpovídá novinář 
jednu osobu, které klade větší množství otázek – představí dotazovaného, klade mu otázky, zachycuje 
atmosféru setkání a osobitost zpovídaného. Rozhovor musí reportér zvládnout tak, aby byl pro 
posluchače srozumitelný, aby dotazovaný měl prostor zodpovědět otázky, a navíc je třeba hlídat čas. 
Otázky pro rozhovor by si měl reportér připravit dopředu a věnovat se v něm tématu, ke kterému má 
zpovídaný nějaký vztah, nějakým způsobem se ho dotýká. Před nahráním rozhovoru se může 
s dotazovaným domluvit na postupu.  

Při anketě zpovídá novinář více osob, kterým klade stejnou otázku. 

Tvorba reportáže sestává z několika kroků – přípravná fáze, při které vzniká námět (téma) a scénář 
reportáže (úvodní slovo, s kým chceme dělat rozhovor případně příprava otázek, závěrečné slovo). 
Scénář i otázky se mohou přizpůsobovat při práci v terénu. Nahrávání rozhovorů, vstupů reportéra, 
případně zvuků z místa reportáže. Pak následuje přehrání nahrávek do PC, případně střih reportáže. 

Další doporučené zdroje: 

 Historie Českého rozhlasu. [online] 2019. [cit. 30.4.2019] Dostupné z: 
<https://www.rozhlas.cz/archiv/historie/> 

 Historie českého rozhlasu | Radio Prague International. Radio Praha [online]. Copyright © 
1996 [cit. 29.08.2020]. Dostupné z: <https://archiv.radio.cz/cz/static/historie-radia-
praha/historie-cro> 

 HRAŠE,  Jiří,  PUNČOCHÁŘ,  Jan,  2006.  Teorie  a  praxe  rozhlasové  reportáže  aneb 
Nesamozřejmé  samozřejmosti. [online]  In. Svět  rozhlasu (16),   26 –32. [cit. 14.12.2018] 
Dostupný  z: <http://www.rozhlas.cz/srt/svetrozhlasu/_zprava/svet-rozhlasu-16--941339> 
Obsahuje konkrétní příklady rozhlasových reportáží  (ucelených, zkratku, vstupy, rozhovor, 
sběrná reportáž apod.) 

 Rozhlasová reportáž. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita 
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. 
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 
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7 Příloha č. 4 - Odborné a didaktické posudky programu  

Posudek č. 1 
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Posudek č. 2 



145 
 



146 
 



147 
 



148 
 



149 
 



150 
 



151 
 



152 
 



153 
 



154 
 



155 
 

 

 



156 
 

 

 

8 Příloha č. 5 – Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu 
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9 Příloha č. 6 - Materiály k tématům výukového programu Informace, které 
byly vytvořeny v rámci OP VK a OP VVV 

K integraci mediální výchovy 

Publikace nabízí jednak další rozvinutí úvah o současnosti a perspektivách mediální výchovy (orientuje 
čtenáře na poli současného bádání z oblasti studia médií a mediální výchovy) a jednak posouvá dále 
snahy o komplexnější rozpracování a implementaci tematických okruhů mediální výchovy do 
jednotlivých vzdělávacích oborů. Předkládá modelové příklady integrace zpracované podle jednotné 
metodiky – pro danou publikaci byly vybrány vzdělávací obory dějepis, výtvarná výchova, český jazyk 
a literatura. Poukázáno je i na jednoznačný požadavek nového promýšlení obsahového zaměření 
mediální výchovy mimo jiné v souvislosti s rychle se měnícími technickými podmínkami mezilidské a 
mediální komunikace. Jde o publikaci kombinující vědecký styl výkladu s esejistickým a didaktickým 
přístupem. Její charakter má potenciál k tomu, aby se stal, mezi učiteli, hojně sdíleným jak pro 
myšlenkovou, tak pro věcně informační hodnotu. Publikace byla v rámci projektu využita jako hlavní 
studijní opora pro účastníky modulu Mediální výchova. 

(Zdroj: https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/74364) 

Masová média – prezentace (https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/32818), výklad pojmu masová 
média, bulvár, s pracovním listem pro žáky, do kterého si zapisují poznámky během výkladu. 

Masmédia – kritický přístup – podrobná Power Pointová prezentace vysvětlující právo na informace, 
definice a druhy médií (tisk, televize, rozhlas, internet), funkce médií, kritický přístup k médiím, média 
jako zdroj zábavy a poučení (https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/142764) 

Komunikace – prezentace s teorií komunikace, vysvětlení pojmů verbální, neverbální komunikace, 
asertivní komunikace (https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/140452) 

Techniky sociální komunikace - Výukový materiál je vytvořen pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Služby 
cestovního ruchu a Gastronomie pro předmět Komunikace ve službách, lze jej také využít v Základech 
společenských věd v 1. ročníku pro již uvedené obory a ve Společenskovědním semináři oboru 
Management v gastronomii. Soubor obsahuje výkladový materiál k tématu Techniky sociální 
komunikace, který je zpřístupněn žákům formou e-learningu. Žák se seznámí s pojmy komunikační 
techniky, komunikační dovednosti, sociální inteligence či s různými styly chování. 

Žák se pod svým uživatelským jménem a heslem přihlásí do výukového prostředí http:/moodle.ssss.cz. 
Pod názvem příslušného předmětu a tematického okruhu vyhledá nabídku kurzů. 

Zadaný kurz obsahuje výkladový materiál, jež má žák prostudovat. Obsah a jednoduché zpracování 
náročného tématu odpovídá možnostem a předpokladům žáků. Kurz obsahuje také krátký kontrolní 
test, který prověří, zda žák výukový materiál prostudoval. Kurz (výukový materiál a kontrolní test) 
nenahrazuje v plné míře prezenční výuku a zjišťování vědomostí a znalostí. Spuštění testu řídí vyučující. 
Ten nastaví pravidla, za kterých je možné test absolvovat (prostředí, čas, četnost opakování, 
hodnocení). (https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/108508)  

Tým a skupina – Výukový materiál je vytvořen pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Služby cestovního ruchu 
a Gastronomie pro předmět Komunikace ve službách, lze jej také využít v Základech společenských věd 
v 1. ročníku pro již uvedené obory a ve Společenskovědním semináři oboru Management v 
gastronomii. Soubor obsahuje výkladový materiál k tématu Tým a pracovní skupina, který je 
zpřístupněn žákům formou e-learningu. Žák se seznámí s rozdíly mezi uvedenými pojmy a seznámí se 
s názvy týmových rolí a rolí v pracovních skupinách. 
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Žák se pod svým uživatelským jménem a heslem přihlásí do výukového prostředí http:/moodle.ssss.cz. 
Pod názvem příslušného předmětu a tematického okruhu vyhledá nabídku kurzů. 

Zadaný kurz obsahuje výkladový materiál, jež má žák prostudovat. Obsah a jednoduché zpracování 
náročného tématu odpovídá možnostem a předpokladům žáků. Kurz obsahuje také krátký kontrolní 
test, který prověří, zda žák výukový materiál prostudoval. Kurz (výukový materiál a kontrolní test) 
nenahrazuje v plné míře prezenční výuku a zjišťování vědomostí a znalostí. Spuštění testu řídí vyučující. 
Ten nastaví pravidla, za kterých je možné test absolvovat (prostředí, čas, četnost opakování, 
hodnocení). (https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/108508) 

Tutorovaný e-learningový kurz Komunikační dovednosti - Jedná se o rukopis tutorovaného e-
learningového kurzu s názvem Komunikační dovednosti, který se zabývá tématy: Komunikace a 
základní pojmy, Funkce komunikace, Umění konverzace a vedení rozhovoru, Efektivní, aktivní a 
empatické naslouchání, Schopnost přesvědčování a argumentace, Zpětná vazba, Asertivní 
komunikace. (https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/56833)  

Komunikace – prezentace vysvětlující formy komunikace verbální neverbální, schéma komunikace. 
Interpersonální, skupinová, masová komunikace. (https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/115112) 

Světmédií.cz – otevřená on-line učebnice mediální výchovy složená z prezentací a aktivit, pomocí nichž 
si žáci mohou prakticky vyzkoušet, jak fungují média. Podklady do výuky jsou tvořeny primárně pro 
studenty semináře Svět médií a většinou k prezentaci náleží i pracovní listy a popisy aktivit. Některé 
kapitoly obsahují i podklady přímo pro učitele. Témta učebnice: Svět fake news, hoaxů, propagandy a 
manipulace, historie médií, porevoluční vývoj médií v ČR, od události k titulku, fakta, osobní sdělení, 
názory, diskuse, argumentační fauly a netiketa, nenávistné projevy, zpravodajské hodnoty. 
(http://svetmedii.info/)  
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10 Příloha č. 7 – Dotazník pro zhodnocení výukového programu žáky 

Ohodnoťte prosím program Informace i Dezinformace 

1) Oznámkuj známkami 1 až 5 následující: 

      srozumitelnost zadaných úkolů 1             2              3              4              5 

      užitečnost získaných informací 1             2              3              4              5 

      srozumitelnost výkladu 1             2              3              4              5 

      srozumitelnost připomínek ke skupinové 
práci 1             2              3              4              5 

      srozumitelnost připomínek k vytvořeným 
dokumentům 1             2              3              4              5 

 

2) Které téma/aktivita tě nejvíce bavilo/a: 

 

 

3) Nebavilo mě, přišlo mi zbytečné/nesrozumitelné: 
 

 

4) Co jsi se dozvěděl/a nového, co tě překvapilo: 
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5) Do budoucna využiji: 
 

 

 

6) Jak fungovala práce ve skupinách: 
 

 

 

7) Co dalšího by tě zajímalo: 
 

 

 

Kontakt:         

 

Děkuji za vyplnění a připomínky.  

.: 

     


