


Jan Urban, Střední odborná škola obchodu a designu, Plzeň

Daniel Anýž, Střední průmyslová škola, Čáslav
 
Pavel Tomášek, Obchodní akademie a Vyšší 
odborná škola ekonomická, Svitavy
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Týdny mediálního vzdělávání 2017
Na pravdě záleží

Během posledních šesti týdnů školního roku 2016/2017 uspořádal vzdělávací program JSNS.CZ společnosti Člověk 
v tísni první ročník Týdnů mediálního vzdělávání pro základní a střední školy v celé České republice.

Školám jsme nabídli: 

 ʜ debaty s novináři a mediálními odborníky,

 ʜ semináře organizací věnujících se mediálnímu vzdělávání,

 ʜ promítání dokumentárního filmu Nic než lži,

 ʜ sadu materiálů k mediálnímu vzdělávání.

Účast na debatách přislíbilo více než 40 předních českých novinářů. Vyučující si prohlédli jejich medailonky a vybrali si hosta pro svou 
třídu, s nímž se poté domluvili na průběhu besedy. V případě zájmu mohli oslovit jiného odborníka z mediálního prostředí. 

„Pro letošní Týdny mediálního vzdělávání jsme zvolili motto NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ. Proč? Chceme zdůraznit, že v době, která bývá označována jako 
„postfaktická“, v situaci, kdy tradiční masová média ztrácejí váhu, kdy po internetu kolují statisíce „hoaxů“ s „fake news“ a každý den probíhá zápas 
mezi pravdou a lží, nesmíme na hledání pravdy rezignovat. Mezi fakty a dezinformacemi není často snadné rozlišovat, přesto se o to musíme snažit.“ 

 Karel Strachota, ředitel programu JSNS.CZ
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Ivana Svobodová, Základní škola Vratislavova, Praha

Tomáš Němeček, Scioškola, PrahaGymnázium Jana Patočky, Praha

Martin Fendrych, Gymnázium Jana Patočky, Praha
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Týdny mediálního vzdělávání 2017 v číslech 

 ʜ Přihlásilo se 167 škol, z toho 19 % pražských a 81 % mimopražských.

 ʜ Zapojilo se 43 novinářů, 6 mediálních odborníků a 11 spolupracujících organizací.

 ʜ 38 % zapojených škol tvořily ZŠ, 34 % gymnázia a 28 % SOŠ a SOU.

 ʜ 85 % škol uspořádalo debatu s novinářem, 15 % seminář se spolupracující organizací.

 ʜ 80 % škol promítlo žákům dokument Nic než lži.

 ʜ 99 % přihlášených škol by se dle zpětné vazby do projektu zapojilo znovu. 

 ʜ Přibližně 7 500 žáků se dozvědělo více o světě médií. 
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Ohlasy vyučujících

Karla Střílková, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Fulnek:

„Ocenila jsem zejména zapojení autentického člověka z praxe. Není pro nás až tak běžné někoho 
takového získat. Proto jsem byla překvapena touto možností a rychlostí její realizace.“

Michaela Křiváčková, ZŠ Petřiny, Praha:

„Týdny mediálního vzdělávání mě nadchly. Mám pro všechny, kteří jste nám (učitelům i žákům/
studentům) tuto akci připravili, jen slova díků, obdivu a úcty. Vše bylo skvělé, od připraveného dokumentu 
přes nabídku skvělých novinářských hvězd až po studijní materiály, které jsme obdrželi.“

Hana Pevná, FZŠ prof. O. Chlupa, Praha:

„Vnímala jsem to jako příležitost pro žáky. Měli díky tomuto projektu možnost promluvit si 
s mediálně známou osobou o tématech, která se běžně ve škole neprobírají.“

Barbora Tomanová, ZŠ a MŠ Čestice:

„Letošní téma vyplývající z motta Na pravdě záleží mi přijde velice důležité, vnímám jako důležité 
upozornit žáky na existenci dezinformací v médiích, naučit je, jak si informace ověřovat apod.“

Martina Mlynářová, Letohradské soukromé gymnázium, o. p. s.:

„Myslím si, že je velmi důležité se studenty mluvit o aktuálním dění v médiích a na sociálních sítí. Dále jsem viděla jako 
přínosné, že k nám do okrajového regionu přijede známá osobnost, se kterou mají studenti šanci se poznat“.
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Ohlasy novinářů

Robert Čásenský:

„Mně tenhle projekt přijde užitečný v tom, že přiměje mladé lidi k tomu, aby vůbec přemýšleli o médiích, 
aby přemýšleli o tom, jaký obsah jim ta média předkládají, jaký obsah oni konzumují, a aby se na něj dokázali 
podívat kriticky. A když to dopadne takhle, tak si myslím, že to naprosto splnilo svůj účel.“

Lea Surovcová:

„Studenti se zajímají, přemýšlejí a mnohým vůbec není jedno, co se jim servíruje 
za informace. Každá třída byla jinak inspirativní. Já jsem nadšená.“

Martina Dobosiová, STREMEV:

„Týdny mediálního vzdělávání jsou jednou z nejdůležitějších akcí tohoto školního roku, jelikož mediální 
výchova není v České republice příliš podporovaná. Takže je skvělé, že existuje akce, která je pro 
celou republiku, a opravdu všichni se mohou spojit a dělat něco pro mediální výchovu.“

Bohumil Kartous, EDUin:

„Žáci umí velmi dobře uvažovat, chybí jim ale elementární znalosti a nemají k tomu 
příležitost. Těžko tak mohou porozumět světu, v němž žijí.“

Alexandr Mitrofanov:

„Týdny mediálního vzdělávání, to je neutuchající pozornost a chytré otázky. Skvělý zážitek.“

Petr Nutil, Manipulátoři.cz:

„Bylo to skvělý. Ti mlaďoši se zajímají o to, co se tu děje, váží si svobody a já si odtamtud odnesl pocit,  
že nám tu roste dobrá generace.“
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Jaké materiály školy obdržely?
Školám jsme zasílali balíček následujících materiálů:

 ʜ DVD s filmem NIC NEŽ LŽI
Film věnující se aktuálnímu problému šíření dezinformací a falešných zpráv

 ʜ Publikace ANALÝZY MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ 
Tištěná příručka představující např. metodickou koncepci „5 klíčových otázek“ k posuzování 
důvěryhodnosti mediálních sdělení nebo „8 tipů, jak na internetu nenaletět“

 ʜ Speciál DEZINFORMACE časopisu Respekt 
Speciální vydání 27 textů, které se věnují dezinformacím a fake news 

 ʜ VÝBĚR ČLÁNKŮ k aktuálním mediálním tématům 
Zajímavé a aktuální články o proměnách médií a novinářské práce, pozadí alternativních webů 
a dezinformačních kanálů na YouTube, fenoménu falešných zpráv, nebo ukázky hoaxů

 ʜ PLAKÁTY s metodikou „5 klíčových otázek“
Pět otázek, které bychom si měli položit, když posuzujeme mediální sdělení
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Seznam zapojených novinářů a mediálních odborníků

Petr Albrecht

Daniel Anýž

Vojtěch Berger

Martin Biben

Tomáš Brolík

Robert Břešťan

Robert Čásenský

Lukáš Dolanský

Libor Dvořák

Martin Ehl

Martin Fendrych

Tomáš Feřtek

Ondřej Houska

Marek Hudema

Karel Hvížďala

Jiří Chrást

Michal Kaderka

Bob Kartous

Martin Kříž

Jiří Kubík

Filip Láb

Tomáš Lindner

Jan Lipold

Robert Malecký

Alexandr Mitrofanov

Michal Musil

Alice Němcová Tejkalová

Ondřej Neumann

Tomáš Němeček

Martin Novák

Roman Ondrůj 

Josef Pazderka

Nikita Poljakov

Veronika Sedláčková 

Ján Simkanič

Sabina Slonková

Ondřej Soukup

Jaroslav Spurný

Lea Surovcová

Ivana Svobodová 

Marek Šálek

Jindřich Šídlo

Erik Tabery

Pavel Tomášek

Jakub Unger

Jan Urban

Petr Vizina

Marek Wollner
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Spolupracující organizace 

Partnerská média

 ʜ Asociace pro mezinárodní otázky

 ʜ Demagog.cz

 ʜ EDUin

 ʜ Evropské hodnoty, z. s.

 ʜ HOAX.cz

 ʜ Manipulátoři.cz

 ʜ Nadace Open Society Fund Praha

 ʜ Prague Security Studies Institute

 ʜ Středisko mediální výchovy 
Teologické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích 

 ʜ Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského

 ʜ Vyšší odborná škola publicistiky

 ʜ Aktuálně.cz

 ʜ Česká televize

 ʜ ČTK

 ʜ Hlídací pes

 ʜ Hospodářské noviny

 ʜ Radio Svobodná Evropa

 ʜ Reportér

 ʜ RESPEKT

 ʜ Seznam Zprávy
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www.jsns.cz   ʜ   tmv@jsns.cz

Ondřej Fryc


