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Mediálna výchova – vzdelávanie od kolísky po hrob
Media Education – from Cradle to Grave

Ján HaCeK

Abstract: The most of academic and media research activities are primarily focused on children’s media 
use. But the current media and increasing impact of digital age call for media education at the universities, 
primary and high schools. We focused on the need of media education at the mentioned societies. On the other 
hand there is also a parental mediation – form of media education in our households. It extends the parental 
role beyond simple restrictions to use conversational, interpretive strategies and parental monitoring activities 
as well. The results of our research emphasize to realize media education – from cradle to grave.
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Pri poukázaní na potrebu mediálnej výchovy máme často tendenciu zužovať ju na detského 
recipienta. Aj väčšina odborných diskusií a štúdií sa zameriava predovšetkým na sprostred-
kovanie a vysvetľovanie mediálnych obsahov smerom k detskému poslucháčovi1, prípadne 
na súvislosti s komunikačnými modelmi v rodine2 či bezpečnosťou na internete3. Je však na 

1  FUJIOKA, Yuki. – AUSTIN, Erica: The Relationship of Family Communication Patterns 
to Parental Mediation Styles. In Communication Research, 2002, roč. 29, č. 6, s. 642 – 665.
MOUDRY, Jerralyn: Perceived Value Congruence and Family Communication Patterns As Predictors 
Of Parental Television Mediation : dizertačná práca. Madison : University of Wisconsin – 
Madison, 2008.

2  Pod rodinnými komunikačnými modelmi (komunikačným modelom) rozumieme orientáciu 
rodinného prostredia na komunikáciu alebo zhodu v rodine. Tomuto rozdeleniu predchádzalo 
pôvodné rozdelenie rodinného prostredia na spoločensky orientovaný a koncepčne/pojmovo 
orientovaný typ rodiny. V tejto súvislosti sa zvykne hovoriť aj o rodinných komunikačných 
modeloch (komunikačnom modeli) či o orientácii rodiny (napr. orientácia rodiny na 
komunikáciu či zhodu alebo rodina orientovaná na komunikáciu a pod.). Neexistujú ustálené 
a jednotné pomenovania pre jednotlivé rozdelenia a často sa používajú opisné tvary, čo môže 
skomplikovať aj ich adaptáciu v inom ako anglosaskom prostredí. KUHAR, Metka : Parental 
authority Styles in adolescent-Parent relationships. In Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 
Heft, 2010, roč. 3, s. 321 – 336.

3  LWIN, May – STANALAND, Andrea – MIYAZAKI Anthony: Protecting children’s privacy 
online : How parental mediation strategies affect website safeguard effectiveness. In Journal of 
Retailing, 2008, roč. 84, č. 2, s. 205-217.
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druhej strane pozitívne, že mediálna výchova začína byť vnímaná aj v kontexte celoživotné-
ho vzdelávania. Podľa Koncepcie mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte ce-
loživotného vzdelávania ju môžeme definovať ako celoživotný, systematický a cieľavedomý 
proces získavania mediálnych kompetencií a zvyšovania úrovne mediálnej gramotnosti. Jeho 
cieľom je podporovať zodpovedné využívanie médií a rozvíjať kritické postoje vo vzťahu k 
mediálnych obsahom, pričom je dôležitý dôraz na humanizmus a morálne princípy.4 Lebo 
mediálne obsahy ponúkané médiami nadobúdajú rôznorodý charakter, vyznačujú sa veľmi 
svojráznym vzťahom k prírodnej i sociálnej realite a sú vytvárané s rôznymi, mnohokrát 
nepriznanými, a teda potenciálne manipulatívnymi zámermi. Aktívny vstup médií do sociál-
no-komunikačného života spoločnosti zvyšuje potrebu jej členov poznať povahu, podstatu, 
určujúce faktory a pravidelnosť tohto pôsobenia. Skúsenosti a porozumenie mediálneho pro-
stredia sa zvyšuje u ľudí, ktorí sa snažia v médiách presadiť (politici, inzerenti). Oproti nim 
stoja ľudia, ktorí tieto kompetencie získavajú omnoho pomalšie.5 Často tak nedokážu pome-
novať a vnímať tzv. mediálnu realitu, ktorá má spätný vplyv na utváranie skutočnej reality.6 

Mediálnu výchovu môžeme v procese celoživotného vzdelávania programovo rozčleniť do 
troch základných úrovní, ktorými sú:

• primárna a všeobecná, ktorá predstavuje základný rámec mediálneho vzdelávania spolu 
s dôrazom na základné mediálne kompetencie, zručnosti a schopnosti vo vzťahu k médiám 
a novým komunikačným technológiám; na formovanie selektívneho a kritického prístupu 
k obsahovej ponuke médií a systémom komunikácie; na základnú úroveň poznatkov jednot-
livcov z oblasti médií, nových komunikačných technológií,
• sekundárna a aktualizačná, ktorá zahŕňa aktualizáciu schopností a zručností jednotlivcov, 
ktoré nadväzujú na vývoj médií, nových komunikačných technológií a systémov komuniká-
cie; nadväzuje a dopĺňa vedomosti získané vo formálnom vzdelávaní,
• terciárna a špecifická, ktorá zahŕňa potenciálne sféry ohrozenia, ochranu špecifických 
skupín populácie pred mediálnymi obsahmi a službami.7

Niektorí teoretici prirovnávajú mediálnu výchovu k pozitívnej mediálnej diéte, ktorá je pro-
spešná počas celého života. No dennodenné vstávanie a zaspávanie pred obrazovkou sa určite 
za diétu považovať nedá. Rovnako ako ani nekritické prijímanie mediálnych obsahov. Kritický 
prístup vyžaduje často sebadisciplínu a sebavzdelávanie8, ktoré je jednou z podmienok kritického 
posudzovania nekonečnej ponuky dnešných médií, predovšetkým internetu. Je preto prirodzené, 

4  Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania [cit. 2013-
03-13]. Dostupne na internete: http://www.zodpovedne.sk/download/koncepcia_medialnej_
vychovy_v_Sr.pdf

5  JIráK, Jan – WoLáK, radim (ed.): Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha 
: radioservis, 2007.

6  VÁGNER, Ivan: Televizní zprávy – psychický nátlak? Praha : Argo, 1997, s. 149.
7  Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania [cit. 2013-

03-13]. Dostupne na internete: http://www.zodpovedne.sk/download/koncepcia_medialnej_
vychovy_v_Sr.pdf

8  frau-MeIGS, Divina: (ed.). Media Education. A Kit for Teachers, Students, Parents and 
Professionals. Paris : UNESCO, 2006, s. 185. Dostupné na internete: http://unesdoc.unesco.
org/images/0014/001492/149278e.pdf
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že sa v diskusii o odporúčaniach a pri prijímaní definičného rámca mediálnej výchovy zohľadňuje 
procesuálna stránka mediálnej výchovy, pričom časové hľadisko ostáva neohraničené. Vo vzťahu 
k cieľom spomínaného procesu by mala zasahovať tri úrovne osobnostného vývinu: kognitívnu, 
psychomotorickú, afektívnu úroveň a takto vymedzená mediálna výchova sa stáva súčasťou vše-
obecného a celoživotného vzdelávania. Mediálna výchova sa dotýka tak užívateľov médií, ako aj 
médií samotných. A pokiaľ hovoríme o mediálnej výchove v kontexte celoživotného vzdelávania, 
jej cieľovou skupinou sú všetky vekové skupiny populácie. Stáva sa tak prostriedkom eliminácie 
generačných rozdielov a sociálneho vylúčenia, ktorý zabezpečuje predpoklady pre prístup každého 
jednotlivca k médiám i novým komunikačným technológiám.9 

V diskusii o mediálnej výchove sa menej spomína generácia v dôchodkovom veku a spolu s ňou 
mediálne obsahy, ktoré by ich mohli svojou povahou ohroziť. Dôležitá je ich prevencia v súvislosti 
s generačným zaostávaním a sociálnym vylúčením – mediálna gramotnosť a ochrana súvisia so 
zameraním sa na určité špecifické témy a okruhy v danej oblasti.10 Mediálna výchova sa vo väčšine 
prípadov zrejme redukuje na počítačovú gramotnosť a podľa toho sú zamerané i prípadné vzdeláva-
cie aktivity. Je však nemenej dôležité nielen spomenúť, ale i realizovať spomínané aktivity smerom 
k staršej generácii. Pre túto vekovú skupinu je napríklad nesmierne dôležité odlíšiť manipulačné 
tendencie reklamných obsahov a kriticky pristupovať k tým mediálnym. Pozitívne možno preto 
hodnotiť aktivity, ktoré sú zamerané na mediálnu výchovu pre spomínanú vekovú skupinu. Ak 
pripustíme skutočnosť, že mediálne obsahy i spôsob ich sprostredkovania sa v digitálnej spoloč-
nosti menia rýchlejšie, ako si dokáže dospelý človek uvedomovať, musíme akceptovať skutočnosť, 
že v prípade staršej generácie je to o to zložitejšie. Ide predovšetkým o schopnosť kritickej selekcie. 

Rodičovská mediácia

Sprostredkovanie prvých skúseností o fungovaní médií sa očakáva od rodičov. Je dnes žiaduce, 
aby sa do oblasti výchovy premietli výchovné potreby úzko spojené s médiami11. Práve pojem ro-
dičovská mediácia12 pomenúva tento proces a definuje zároveň vzťah medzi dieťaťom a médiom, 

9  Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania [cit. 2013-
03-13]. Dostupne na internete: http://www.zodpovedne.sk/download/koncepcia_medialnej_
vychovy_v_Sr.pdf

10  Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania [cit. 2013-
03-13]. Dostupne na internete: http://www.zodpovedne.sk/download/koncepcia_medialnej_
vychovy_v_Sr.pdf 

11  IZRAEL, Pavel: Mediálna výchova v rodine. Rodičia ako sprostredkovatelia mediálnych 
obsahov. NAVRÁTILOVÁ Zuzana (ed.) In: Mediálna výchova v otvorenom priestore. Bratislava 
: ex-productions, 2010, s. 61 – 69.

12  Rodičovská mediácia (z anglického pomenovania „Parental Mediation“), ponímaná v kontexte 
mediálnych vplyvov a obsahov, pomenúva a definuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom, kde rodič – 
mediátor vstupuje do vzťahu dieťa – médium ako sprostredkovateľ ich obsahov a ochranca pred ich 
nežiaducim vplyvom a rovnako aktivita rodiča reguluje ich vplyv na dieťa. V širšom význame však 
ide o súhrn činností rodičov zameraných na vzťah medzi nimi a dieťaťom, ktoré im vymedzujú úlohu 
siahajúce nad jednoduché obmedzenia, zahŕňajúce v sebe i konverzačné a interpretačné stratégie. 
MOUDRY, Jerralyn: Perceived Value Congruence and Family Communication Patterns As Predictors Of 
Parental Television Mediation : dizertačná práca. Madison : University of Wisconsin – Madison, 2008.
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do ktorého vstupuje rodič ako mediátor. Je potrebné zdôrazniť, že v prípade rodičovskej mediácie 
ide o jednu z foriem mediálnej výchovy v rodine. Lebo rodičia majú dnes viacero možností – ako 
sa stať vychovávateľom či partnerom dieťaťa v mediálnom prostredí, osobitne však v prostredí 
internetu. Spomínaná mediácia sa však často realizuje formou reštrikcií smerom k deťom a obme-
dzuje sa iba na príkazy týkajúce sa používania médií deťmi. Niekedy je nazývaná aj ako mediácia 
vytvárania časových pravidiel13. Rodičia určujú pravidlá pre sledovanie televízie alebo naopak 
zakážu sledovať určitý obsah. Môžu napríklad stanoviť čas, kedy má dieťa dovolené sledovať vo-
pred vybraný obsah14. Rodičia sú na jednej strane aktívni v reštriktívnej mediácii kvôli ich obave 
nad stráveným časom dieťaťa pred obrazovkou a na druhej strane kvôli obsahu, ktorý dieťa prijí-
ma. Výskumy ukazujú, že rodičia sú reštriktívni najmä, keď je dieťa neschopné alebo neochotné 
podriadiť sledovanie televízie ich požiadavkám a želaniam, alebo ak ich ignoruje rovnako ako 
rady, ktoré mu majú pomôcť rozlíšiť vhodný a nevhodný obsah. Sprostredkovanie obsahu, disku-
sia o internete a jeho využití sa považuje za pozitívnu mediáciu, pričom pod negatívnu mediáciu 
spadá kritizovanie a častý nesúhlas s dieťaťom bez podania adekvátneho vysvetlenia, prečo je dob-
ré obmedzovať čas pripojenia na internet či používať blokovací softvér.15 Pozitívnou mediáciou sa 
rozumie aj podpora a predkladanie vhodného obsahu dieťaťu, no pokiaľ to rodič neodhadne, vzni-
ká negatívna mediácia. V prípade prílišnej horlivosti sa spúšťajú u detí defenzívne reakcie a skôr 
odmietnu predkladaný obsah, kritiku či pokarhanie za svojvoľné sledovanie pre nich nevhodného 
obsahu. Pokiaľ dokáže pozitívna mediácia pritiahnuť pozornosť dieťaťa k dobrým veciam na in-
ternete, dokáže v ňom rovnako upevniť aj iné myšlienky a návyky, ako rozlišovanie toho, čo je 
správne, od toho, čo môže poškodiť.16

Štúdia Kaiser Family Foundation „Generation M2“17 uvádza výsledky národnej reprezentatív-
nej vzorky rodín s deťmi, kde 46 % domácností má pravidlá týkajúce sa sledovania televízie. Len 
13 % má aj pravidlá týkajúce sa obsahu a 14 % domácností má určené časové limity. Zvyšok tvorí 
väčšina s pravidlami – „najprv práca a úlohy, potom televízia“.18 Vynára sa otázka efektívnosti 
takejto formy mediácie, a to zo strany rodičov k deťom. Náš výskum19 potvrdzuje (Tabuľka 1), že 

13  Times rule making.
14  vaLKenBurG, M., Patti, a kol.: Developing a Scale to assess Three Styles of Television 

Mediation : „Instructive Mediation,“ „Restrictive Mediation,“ and „Social Coviewing“. In: 
Journal of Broadcasting & Electronic Media, 1999, roč. 43, č. 1, s. 52 – 66.

15  LIvInGSTone Sonia, HeLSPer, ellen: Parental Mediation of Children’s Internet use. In 
Journal of Broadcasting & Electronic Media, 2008, roč. 52, č. 4, s. 581 – 599. 

16  auSTIn, W. erica, a kol.: How and Why Parents Take on the Tube. In Journal of Broadcasting 
& Electronic Media,1999, roč. 43, č. 2, s. 175 – 192.

17  GENERATION M2 : Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds [cit. 2013-03-23]. Dostupne na 
internete : http://www.kff.org/entmedia/mh012010pkg.cfm

18  HACEK, Ján: Stratégie rodičovskej mediácie. In: MATÚŠOVÁ, Jana – BALÚCHOVÁ, 
Božena – SLOBODOVÁ, Beata (eds.). Budúcnosť médií. Piešťany : Inštitút mediológie 
a politológie MEDIATIKA, 2012, s. 182 – 203. 

19  Kvantitatívny výskum bol dotazníkovou formov realizovaný v období máj – jún 2010 u žiakov 
vybraných základných škôl troch krajoch na Slovensku (Bratislavský, Žilinský a Prešovský 
kraj). Rozsah výberového súboru detí bol n = 400. Výber škôl týkajúci sa dedín a miest bol 
podmienený počtom obcí a počtom obcí so štatútom mesta, aby bolo zabezpečené rovnomerné 
rozloženie dotazníkov (Mestská a obecná štatistika, 2011). Do jednej školy sme priradili po 25 
dotazníkov do každého z dvoch ročníkov (6. a 7. roč.), čiže ide o osem škôl.
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deti sa postupne vymaňujú spod kontroly rodičov, a to i vďaka skutočnosti, že majú prístup na 
internet vo vlastných izbách, bez efektívnej kontroly a dosahu rodiča.

Tabuľka 1: Súbor detí – internet v detskej izbe, najčastejšie pripájanie sa na internet

internet v detskej izbe n %

áno 269 88,2

nie 36 11,8

spolu 305 100,0

najčastejšie pripájanie sa 
na internet

n %

doma 250 82,0

u kamaráta 18 5,9

v škole 14 4,6

doma aj v škole rovnako 14 4,6

na inom mieste 9 3,0

spolu 305 100,0

N – početnosť; % – relatívna početnosť

Mediálna výchova na základných a stredných školách

Malo by sa postupne stávať prirodzeným, že sa deti popri rozvíjaní základnej gramotnosti 
stretávajú s mediálnou výchovou. Otázkou však i naďalej ostáva, kto by mal garantovať 
vzdelávanie v oblasti médií na základných či stredných školách. Ak si uvedomíme častú 
nedôslednosť a neúplnosť mediálnej výchovy v rodine (vo vzťahu dieťa – otec, dieťa – mat-
ka) objavuje sa potreba výučby mediálnej výchovy ako samostatného predmetu. Je preto 
celkom prirodzené, že sa dnes čoraz viac uvažuje o jej zavádzaní v školách. V gymnaziálnom 
(stredoškolskom) vzdelávaní nadväzuje na základy mediálnej gramotnosti osvojenej už na 
základnej škole a ďalej ju rozvíja. Vychádza zo všeobecne prijímanej predstavy, že mediálna 
gramotnosť je kompetencia súčasného človeka, ktorej podstatou je osvojenie si poznatkov, 
zručností, ktoré umožňujú využívať masové a sieťové médiá k vlastnému úžitku, obohateniu 
života a zvýšeniu šancí na profesijné uplatnenie. Mediálna gramotnosť súčasne dovoľuje 
udržať si kritický odstup od potenciálne rizikových vplyvov médií. Mediálna výchova prehl-
buje schopnosť využívať masové médiá a súčasne kritickou reflexiou čeliť ich značnému rizi-
kovému potenciálu. Tým plní významnú výchovnú funkciu vo vzťahu ku kompetentnému 
spolužitiu žiakov s masovými médiami. Pomáha im v rozlišovaní, porozumení a hodnotení 
mediálnej ponuky i mediálnych obsahov, prispieva ku kritike a vedomej orientácii v medi-
álnej oblasti. Nabáda k osvojeniu si znalostí, zručností a schopností diferencovať, interpre-
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tovať základné problémy sveta médií.20 Vedie deti k získaniu mediálnych kompetencií spolu 
s ich základným vzdelaním. 

V súčasnosti je mediálna výchova súčasťou povinného obsahu vzdelávania na základ-
ných i stredných školách. v štátnom vzdelávacom programe21 sa do obsahu vzdelávania 
začlenila ako prierezová téma a môže sa vyučovať v rámci jednotlivých učebných predmetov 
alebo formou samostatných kurzov či samostatného voliteľného predmetu. Mediálna výcho-
va bola ako prierezová téma zaradená aj do povinného obsahu vzdelávania v materských 
školách, v ktorých je zvyčajne realizovaná prostredníctvom rôznych organizačných foriem 
a hrou.22 V praxi to znamená, že sa mediálna výchova, ako spomínaná prierezová téma, 
zaradí do osnovy vybraného predmetu a jej výuka ako samostatného predmetu absentuje. 

Pri oslovení základných škôl v Bratislave s ponukou výučby mediálnej výchovy ako pred-
metu, sme sa v prípade štátnych základných škôl stretli väčšinou s nesúhlasným stanovis-
kom. Problémom bolo najmä financovanie lektorov či pedagógov, ktorí by ako externí za-
mestnanci viedli spomínaný predmet vo vybraných ročníkoch. Situáciu v niektorých prípa-
doch čiastočne uľahčuje možnosť vytvorenia záujmového krúžku a financovanie pedagógov 
pomocou tzv. kultúrnych poukazov. V súkromných základných školách je situácia o niečo 
lepšia a ponuku na vedenie mediálnej výchovy ako samostatného predmetu či záujmového 
krúžku v niektorých prípadoch vítajú. 

Podľa zisťovaní na základných školách v Bratislave (n = 25) majú dve školy v osnovách 
predmet Mediálna výchova, päť škôl má v ponuke záujmový krúžok zameraný na médiá 
a novinárstvo. Zvyšných 18 škôl má mediálnu výchovu zapracovanú ako prierezovú tému 
v učebných osnovách vybraného predmetu.

Podľa výsledkov výskumu, ktorý realizovali členovia Medzinárodného centra pre mediál-
nu gramotnosť, základné podobne ako stredné školy majú podľa platnej záväznej pedagogic-
kej dokumentácie povinnosť začleniť mediálnu výchovu do obsahu vzdelávania, robia tak 
však v nedostatočnej miere. Stále je určité percento škôl, ktoré uvádza, že mediálnu výchovu 
nevyučujú a ako nedostatočná sa ukazuje aj úroveň vzdelanosti učiteľov v oblasti mediálnej 
výchovy.23

20  Doporučené očekávané výstupy: Metodická podpora pro výuku průřezových témat 
v gymnáziích Praha, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP, 2011, 1. vyd.

21  Štátny vzdelávací program: Mediálna výchova: Prierezová téma ISCED 1 [cit. 2013-03-23]. 
Dostupne na internete : http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/
medialna_isced1.pdf 
 Štátny vzdelávací program: Mediálna výchova: Prierezová téma ISCED 2 [cit. 2013-03-23]. 
Dostupne na internete : http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/
medialna_isced2.pdf 

22  Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania [cit. 2013-
03-13]. Dostupne na internete: http://www.zodpovedne.sk/download/koncepcia_medialnej_
vychovy_v_Sr.pdf 

23  KAČINOVÁ Viera, KOLČÁKOVÁ Viktória: Analýza súčasného stavu začlenenia mediálnej 
výchovy do obsahu vzdelávania na slovenských základných školách [cit. 2013-05-28]. Dostupné 
na internete : http://www.medialnavychova.sk/stav-medialnej-vychovy-na-slovenskych-
zakladnych-skolach/
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Prieskum24 realizovaný vo vybraných základných školách len potvrdzuje a zvyšuje požia-
davku vyučovaného predmetu mediálnej výchovy, prinajmenšom ako záujmového krúžku. 
Zamerali sme sa na predpokladané a možné skutočnosti, ktorým čelia deti pri kontakte s mé-
diami a ktoré sa objavili pri práci s nimi počas obdobia od novembra 2012 do marca 2013. 
Častou témou diskusií boli sociálne siete, sledovanie televízie v domácnostiach a chápanie 
rozdielov medzi jednotlivými médiami a ich obsahmi. Ukazuje sa, že podľa zistení až 67 % 
detí (Tabuľka 2) uvádzalo pri registrácii na sociálnej sieti Facebook o 10 rokov viac, ako bol 
v tom čase ich skutočný vek.

Tabuľka 2: Vek, ktorý uvádzali žiaci pri registrácii na sieti Facebook

1. 67 % o 10 rokov viac

2. 3 % o 5 rokov viac

3. 25 % aktuálny vek

4. 5 % neuviedlo

Facebook síce zakazuje oficiálne vytvoriť profil používateľovi mladšiemu ako 13 rokov, no 
veľa detí tento zákaz obchádza a o svojom skutočnom veku klame. Prieskum v Spojených 
štátoch ukázal, že sociálnu sieť využíva 7,5 milióna detí mladších ako 13 rokov, z toho päť 
miliónov mladších ako desať rokov. Vo viac ako tretine prípadov týmto deťom pomohli vy-
tvoriť facebookový účet rodičia.25 Podľa zistení si 25 % detí píše s neznámymi a vyskytol sa 
i prípad, kedy dievča vo veku 11 rokov dostalo pozvanie na stretnutie od neznámeho muža 
(podľa profilu), nakoľko si vo svojom profile uviedla vek 23 rokov. „No už som mu potom ne-
odpisovala. ...mama o tom tiež nevedela.“ Na Slovensku si podľa prieskumu Jarmily Tomkovej 
z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie 26,1 % detí vo veku 11 – 13 ro-
kov už plne uvedomuje (vníma) riziko na internete.26

V otázke sledovania televízie nás zaujímal najmä obsah, ktorý deti denne sledujú. Len 
niekoľko (n = 2) detí uvádzalo, že doma televíziu nemajú alebo ju nesledujú. „My nemáme 
stále zapnutú telku a keď chceme niečo pozerať, mamina pozrie v programe, čo budeme pozerať.“ 
Z odpovedí môžeme urobiť ilustračné poradie (Tabuľka 3), kde sa na prvom mieste objavil 
seriál Panelák v TV JOJ, nasledovaný seriálom Búrlivé víno v TV Markíza. Ten, hoci sa 
vysiela pomerne krátko, získal značnú pozornosť aj detského diváka. Existuje predpoklad – 
a opýtaní žiaci to potvrdili –, že spomenuté seriály sledujú často spoločne s rodičmi. „Ja si 

24  Prieskum sme realizovali v troch základných školách v Bratislave v období od novembra 2012 
do marca 2013. Zúčastnilo sa ho 60 detí vo veku od 8 – 13 rokov. Ide o snahu poukázať na 
zobrazované skutočnosti, a preto sa jeho výsledky nedajú zovšeobecňovať. Majú slúžiť ako 
východiská budúcim výskumom.

25  ČTK: Facebook chce sieť sprístupniť aj pre deti do 13 rokov [cit. 2013-03-22]. Dostupne na 
internete: http://www.zive.sk/facebook-chce-siet-spristupnit-aj-pre-deti-do-13-rokov/sc-
4-a-301603/default.aspx

26  ToMKová, Jarmila: Mediácia bezpečného používania internetu : Ako k nej prispievajú projekty 
OZ eSlovensko?. Bratislava, Výskumný ústav detskej psychológie a patospychológie, 2012 
[cit. 2013-03-22]. Dostupne na internete: http://www.zodpovedne.sk/download/Prieskum_
Mediacia.pdf
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zapnem telku, keď prídem zo školy … väčšinou ju vypne mama, keď už musím ísť spať.“ „Televíziu 
sledujem, len keď prídem zo školy a potom neskôr som na internete.“ „Mamina sleduje seriál, tak 
ho pozerám i ja niekedy.“ Za spomenutie stoja i najčastejšie odpovede (Tabuľka 4) žiakov na 
otázku, či niekedy vyhľadávajú informácie na internete. 

Tabuľka 3: Poradie programov, ktoré deti sledujú v TV počas dňa

1.  Panelák /TV JOJ/

2.  Búrlivé víno /TV Markíza/

3.  Sultán /TV Doma/

4.  Kriminálky /TV JOJ PLUS/

5.  Deň a Noc /TV JOJ PLUS/

Tabuľka 4: Najčastejšie odpovede na otázku, či niekedy vyhľadávajú informácie na internete

1.  „Áno, hľadám si často aj sám to, čo ma zaujíma.“

2.  „Väčšinou sa mi nechce a radšej sa hrám.“

3.  „Len keď máme pripraviť niečo do školy, napríklad nejaký projekt.“

4.  „Niekedy, keď mi niekto niečo pošle alebo rodičia povedia.“

Mediálna výchova v kontexte univerzitného vzdelávania

Mediálna výchova v prostredí univerzitného vzdelávania na Slovensku nachádza svoje 
miesto len postupne a môžeme konštatovať, že sa jej, ako súčasti vysokoškolského vzde-
lávania, nevenuje vo väčšine prípadov dostatočná pozornosť. Výnimkou sú projekty 
zamerané na prípravu nových pedagógov orientovaných na mediálne vzdelávanie. Na 
Slovensku sa danej problematike venuje napríklad Fakulta masmediálnej komunikácie 
univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave27. Pri pohľade na obsahovú štruktúru medi-
álnej výchovy v kontexte univerzitného vzdelávania sa nám ponúkajú minimálne dva 
odlišné modely. 

 Na jednej strane ide o študentov, ktorí prichádzajú počas štúdia do kontaktu s mé-
diami pravidelne, respektíve vtedy, keď sú súčasťou vyučovaných predmetov či kurzov. 
Sú to najmä katedry či fakulty, ktoré majú študijné programy zamerané prioritne na 
štúdium médií, mediálnych vplyvov, mediálnu politiku či praktickú žurnalistiku. Exis-
tuje predpoklad, že práve tieto odbory, i keď možno priamo neplánovane, poskytujú 
svojim poslucháčom základy mediálnej výchovy. Okruhy a tematické vymedzenia tak 

27  Kvalifikačné štúdium mediálnej výchovy [cit. 2013-03-10]. Dostupne na internete : http://www.
medialnavychova.sk/kvalifikacne-studium-medialnej-vychovy/ 
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prirodzene zodpovedajú cieľu a zmyslu mediálnej výchovy28, ako potvrdzujú i viaceré 
diskusie či konferencie vo svete29.

Predmet na katedrách žurnalistiky môže v určitých prípadoch pôsobiť redundantne. Pred-
pokladá preto presné tematické vymedzenie, aby neduplikoval iné prednášky či semináre. 
Neoddeliteľnou súčasťou predmetu mediálna výchova by malo byť objasnenie súčasného 
stavu mediálnej výchovy na Slovensku a vo svete, predstavenie rôznych prístupov30 (i peda-
gogických), ktoré sa líšia podľa cieľovej skupiny, na ktorú je zameraná.

Popri povinných či povinne voliteľných kurzoch je mediálna výchova predmet, ktorý 
by mal viesť poslucháčov ku kritickému mysleniu pri tvorbe a výbere mediálnych obsahov. 
Najmä počas bakalárskeho študijného programu sa výučba spomínaného predmetu ukazuje 
ako opodstatnená. Lebo ak má byť mediálna výchova súčasťou celoživotného vzdelávania, 
vzdelávania „od kolísky až po hrob“, na pôdu univerzít rozhodne patrí a ak máme pred se-
bou mediálnu gramotnosť – ide o dimenziu súčasného človeka31. a v kontexte vysokoškol-
ského vzdelávania sa podľa združenia Action Coalition for Media Education32 dá mediálna 
výchova vymedziť nasledovne:

1. uvažovaním a prehodnocovaním spôsobu, ako mať čo najlepší prístup k informačným 
zdrojom – kvalitným aj z pohľadu obsahu,

2. analyzovaním obsahu – poukázať na manipulatívne obsahy a na mediálnu realitu, na zá-
klade ktorej si recipient utvára svoju vlastnú predstavu o svete,

3. hodnotením mediálnych produktov a snahou nájsť i pozitíva mediálnych obsahov,
4. produkovaním vlastných mediálnych obsahov.33

Druhý model výučby mediálnej výchovy môžeme chápať v súvislosti so študentmi, ktorí 
sa k nej obsahovým zameraním predmetov a kurzov nedostanú ani okrajovo. Ide najmä 

28  The Code of Best Practices in fair use for Media Literacy education [cit. 2013-03-10]. Dostupne 
na internete : http://www.centerforsocialmedia.org/fair-use/related-materials/codes/code-
best-practices-fair-use-media-literacy-education 
Media Literacy Education Specialization [cit. 2013-03-24]. Dostupne na internete : http://
education.ufl.edu/english-education/specializations/media-literacy/ 
networked Journalism education : Does media literacy belong in j-schools? [cit. 2013-03-10]. 
Dostupne na internete : http://studentdev.jour.unr.edu/jeducation/2009/10/does-media-
literacy-belong-in-j-schools/ 

29  first annual Conference on Critical Media Literacy [cit. 2013-03-24]. Dostupne na internete: 
https://docs.google.com/document/d/13R-H3yCtpTwU-U6gXexi7rN9Gh0109nWv_
w8n0JHvd0/edit?pli=1

30  HoBBS, renee: Teaching Media Literacy: Yo! Are you Hip to This? [cit. 2013-03-24]. Dostupne 
na internete : http://www.medialit.org/reading-room/teaching-media-literacy-yo-are-you-hip 

31  JIráK, Jan – WoLáK, radim (ed.): Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. 
Praha : radioservis, 2007.

32  Action Coalition for Media Education [cit. 2013-03-13]. Dostupne na internete: http://www.
acmecoalition.org/

33  WILLIAMS, Rob: ACME: Media Education for Media Reform/Democracy [cit. 2013-03-
13]. Dostupne na internete : http://www.acmecoalition.org/acme_media_education_media_
reform_democracy 
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o študentov iných humanitných odborov, budúcich učiteľov, prípadne i študentov technic-
kých odborov. Na Slovensku, podobne ako v Českej republike, nie sú zatiaľ vo veľkej miere 
etablované komplexné študijné odbory pre predmet mediálna výchova, nanajvýš sa študenti 
stretávajú len s voliteľnými predmetmi zameranými na mediálnu výchovu, mediálnu peda-
gogiku alebo mediálnu komunikáciu v rámci iných študijných programov.34 

Už druhý akademický rok je predmet Mediálna výchova k dispozícii pre študentov žur-
nalistiky na filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave. Diskusia s nimi pou-
kázala na potrebu a význam mediálnej výchovy ako samostatného voliteľného predmetu 
aj na školách mediálneho a žurnalistického zamerania. Podľa prieskumu35 považuje 74 % 
študentov (n = 16) mediálnu výchovu za nevyhnutnú aj na školách mediálneho zamerania. 
A všetci opýtaní vidia potrebu jej výuky (povinného predmetu) na školách technického 
i humanitného zamerania.

„Podstatu predmetu by tvoril dôkladný rozbor novinárskych prejavov konkrétnych žurnalistov 
s poukazovaním na ich nedostatky, manipulatívne techniky alebo naopak, svetlé stránky. Dôle-
žitou súčasťou predmetu by bol tréning praktických zručností: práca s rozhlasovou a televíznou 
technikou, zber materiálu v teréne, jeho následné spracovanie.“36 (študentka Ivana)

„Na školách žurnalistického zamerania by mediálna výchova mala trvať najmenej jeden aka-
demický rok, pretože by žurnalistom mala poskytnúť hĺbkový záber do problematiky vzťahu medzi 
nimi a médiami.“37 (študent Dávid)

„Výučbu mediálnej výchovy na vysokých školách s mediálnym zameraním nepovažujem za 
nevyhnutnú, nakoľko sa domnievam, že uchádzač o štúdium by mal disponovať vedomosťami 
o funkcii a fungovaní mediálnej sféry.“38 (študent adam) 

„Predstava vyučovania mediálnej výchovy na žurnalistickej vysokej škole podľa mňa tkvie 
hlavne v umení žurnalistov viesť nemediálne vzdelaných alebo rozhľadených ľudí a vedieť ich zo-
rientovať v dnešnom mediálnom svete.“39 (študentka Paulína)

„Predpokladá sa, že študenti vysokých škôl sa už aktívne stretávajú s masovými médiami 
a okrem ich priameho používania majú aj predchádzajúce skúsenosti s tvorbou žurnalistických 
prejavov (slohy, pisateľské súťaže na stredných školách a iné). Preto by sa podľa nášho názoru ma-
la mediálna výchova na vysokých školách zaoberať skôr teóriou o účinkoch masmédií na aktívnych 
prijímateľov obsahov.“40 (študentka Júlia)

„Myslíme si, že predmet mediálnej výchovy na vysokých školách iného ako žurnalistického za-
merania, avšak stále s humanistickým zameraním, by sa mohol vyskytovať v školských osnovách 
ako povinne voliteľný/výberový predmet. Na vysokých školách iného ako humanistického zamera-

34  BRESTOVANSKÝ, Martin: Úvod do mediálnej výchovy : vysokoškolské skriptá. Trnavská 
univerzita v Trnave, 2012, s. 88.

35  Na získanie výpovedí použitých v predkladanej štúdii bola použitá metóda hĺbkového 
rozhovoru (apríl 2013).

36  Názor študentky Katedry žurnalistiky FiF UK (diskusia, február, 2013).
37  Názor študenta Katedry žurnalistiky FiF UK (diskusia, február, 2013).
38  Názor študenta Katedry žurnalistiky FiF UK (diskusia, február, 2013).
39  Názor študentky Katedry žurnalistiky FiF UK (diskusia, február, 2013).
40  Názor študentky Katedry žurnalistiky FiF UK (diskusia, február, 2013).
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nia (napríklad technické univerzity a podobne) by mohol byť začlenený ako výberový predmet.“41 
(študentka Soňa) 

vzdelávanie v oblasti mediálnej výchovy na Slovensku za posledné roky nabralo reálne 
rozmery, no opätovne sa objavuje potreba kontinuálneho vzdelávania detí i dospelých v ob-
lasti médií a ich vplyvov. Je preto potešujúce, že i na Slovensku existujú teoretici, výskumníci 
a učitelia, ktorí sa venujú problematike mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzde-
lávania. V predkladanej štúdii sme načrtli možnosti realizácie mediálnej výchovy v rôznych 
obdobiach života človeka. Prvý kontakt s médiami by mal byť dieťaťu sprostredkovaný rodi-
čom. No podľa spôsobu života v dnešnej rodine a vzhľadom na rýchlo postupujúci technolo-
gický pokrok sa účinok spomínanej rodičovskej mediácie oslabuje a dieťa je často postavené 
do pozície mediálneho samovzdelávania. Pomoc a možno čiastočnú náhradu za chýbajúcu 
rodičovskú mediáciu ponúkajú tie základné a stredné školy, ktoré pochopili potrebu výučby 
mediálnej výchovy a akceptovali ju v učebných osnovách ako samostatný predmet alebo 
aspoň záujmový krúžok. V univerzitnom vzdelávaní sa jej dôležitosť rovnako potvrdzuje 
a realizácia jej výučby môže mať niekoľko možností. Jednou z nich je aj výučba mediálnej 
výchovy na katedrách so žurnalistickým a mediálnym zameraním. Netreba však zabúdať 
i na celkom osobitný a neinštitucionálny prístup k opisovanej problematike mediálnej vý-
chovy. Pre plnohodnotné vnímanie či pochopenie mediálnych obsahov a fungovania médií 
je dôležité i individuálne celoživotné vzdelávanie a uvedomelá kritika každého jednotlivca 
v spoločnosti.

41  Názor študentky Katedry žurnalistiky FiF UK (diskusia, február, 2013).
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