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ROZVÍJA MEDIÁLNA 
V!CHOVA V "KOLÁCH 

kritické kompetencie #iakov?
DOES MEDIA EDUCATION AT SCHOOLS 

DEVELOP STUDENTŚ  CRITICAL COMPETENCES?

ABSTRACT:
Media education in formal education in Slovakia is the compulsory part of school curricula. One of the basic goals 
of media education is to teach pupils how to subject the media contents to critical analysis, in other words to deve-
lop their critical thinking abilities. The history of effi ciency research and confi rmation of the necessary inclusion 
of media education to schools does not have a long tradition. That was the reason for us to carry out the research 
and try to answer the question what is the relation between passing the course of media education and devel-
opment of critical thinking competence. The study also offers information pointing to present-day limitations 
of formal media education in Slovakia; its ambition is to bring suggestions improving the current conditions. 
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Úvod do problematiky 
 Pod kvalitou eduka$ného procesu rozumieme predov%etk&m hodnoty, ktoré vo vzájomnom pôsobení tvo-
ria ist& stupe' a ukazovate( dokonalosti. Do kategórie kvality vzdelávania nepatrí len materiálne $i organiza$né 
zabezpe$enie. Ide o mno#stvo spolupôsobiacich faktorov ako sú kvalita %koly, u$ite(a, #iaka, postupov, práce, 
hodnotenia, motivácie. Zatia(, $o nadobudnutie hmotného majetku pre %koly pri sú$asnom fungovaní grantov 
a fondov a# tak& problém nie je, nehmotné hodnoty mô#u predstavova) jadro problému pri ceste za zvy%ovaním 
úrovne kvality vzdelávania. Petrasová (2009) v publikácii Kriticky mysliaci u$ite( – tvorca kvality %koly defi nuje 
podstatu predchádzajúcich my%lienok takto: „Kvalita v!chovno-vzdelávacieho procesu je predov"etk!m v rukách 
u#ite$ov, rodí sa z ich pedagogického poznania, konania a správania, z ich „osobnosti“.“
 Spolo$n&m menovate(om takmer v%etk&ch defi nícií mediálnej v&chovy je idea rozvoja kritického myslenia. 
Nadobudnutá kompetencia by mala konzumentom (publiku) pomôc) porozumie) mediálnym obsahom, prinúti) 
ich k vä$%ej selektivite pri vo(be médií a konkrétnych produktov, podpori) vnímavos), schopnos) usudzova) 
a zu#itkova) sledovanie vo svoj prospech. Buckingham (2003) podot&ka, #e otázka gramotnosti nie je taká jed-
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noduchá, ako sa na prv& poh(ad mô#e javi). V prípade mediálnej gramotnosti toti# nejde o gramotnos) funk$nú 
(napr. pochopi) reklamu, by) schopn& napísa) správu, pou#i) kameru), ale ide predov%etk&m o gramotnos) kri-
tickú – o anal&zu, hodnotenie a kritickú refl exiu vo vz)ahu k médiám.

 Kritické myslenie tak tvorí k(ú$ovú kompetenciu pre naplnenie cie(ov mediálnej v&chovy. Vo v%eobecnej 
rovine ho mô#eme defi nova) ako samostatné myslenie, v procese ktorého $lovek dospeje k novému poznatku 
prostredníctvom bádania, porovnávania $i preverovania si správnosti vlastn&ch aj in&ch my%lienok. Kritické mys-
lenie je podmienené predchádzajúcim analytick&m myslením. Jeho v&sledkom je schopnos) identifi kova) dôle#ité 
fakty a súvislosti v mno#stve informácií a na ich základe formulova) názory a rie%enia. Rozvoj kritického myslenia 
je základnou stavebnou jednotkou pre rozvoj mediálnych kompetencií. Kritick&m myslením $lovek nielen získa 
schopnos) efektívnej%ieho u$enia, ale odrazí sa aj na jeho produktívnom #ivote. Rozvinuté kritické myslenie je 
charakteristické t&m, #e prijímanie informácií je kritické, h(adá prí$iny, dôkazy, predvída dôsledky, nie je zaujaté, 
odha(uje stereotypy $i nepodlieha propagande. Tento typ myslenia umo#'uje vidie) svet v skuto$nej a nie mediál-
nej realite. Zvy%uje sa tak sloboda $loveka, ktor& kritick&m myslením disponuje a roz%irujú sa jeho mo#nosti 
uplatnenia sa v praktickom #ivote.

Európske kritériá posudzovania 
mediálnej gramotnosti
 Kritériá pre posudzovanie mediálnej gramotnosti sú takou náro$nou a %irokospektrálnou oblas)ou, 
#e sa dlhodobo nedarilo v národnom i nadnárodnom (európskom) kontexte nájs) jednotn& spôsob ich identi-
fi kácie a praktického overenia s mo#nos)ou vyvodenia relevantn&ch záverov. 

 V októbri roku 2009 vznikla "túdia o kritériách pre posudzovanie úrovne mediálnej gramotnosti. "túdiu 
vypracovalo pre Európsku komisiu pä) v&znamn&ch in%titúcií EAVI (European Association for Viewers´Interests), 
Clemi (Ministère de l´Education nationale française, UAB (Universitat Autonoma de Barcelona), UCL (Univer-
sité Catholique de Louvain), UTA (University of Tampere). Ide o ojedinel& projekt, ktorého hlavn&m cie(om bolo 
vytvorenie preh(adu kritérií a indikátorov merania úrovne mediálnej gramotnosti v $lensk&ch %tátoch Európskej 
únie. V&sledná správa obsahuje najkomplexnej%í preh(ad faktorov, ktoré majú potenciálny vplyv na formovanie 
mediálnej gramotnosti spomedzi uverejnen&ch a publikovan&ch materiálov v únii. V správe sa uvádza: súbor 
kritérií pre hodnotenie úrovne mediálnej gramotnosti v%eobecnej dospelej populácie, hodnotenie (sú$asnej) 
úrovne mediálnej gramotnosti v $lensk&ch %tátoch, posúdenie sociálnych a ekonomick&ch dopadov iniciatív 
v oblasti mediálnej gramotnosti v jednotliv&ch $lensk&ch %tátoch, ale aj na európskej úrovni, návrh osobitn&ch 
opatrení pre zv&%enie mediálnej gramotnosti. 

 Cie(om iniciatívy Európskej komisie v rámci rozvoja mediálnej gramotnosti bola a je podpora kritic-
kého myslenia na prvom mieste. *al%ími cie(mi je rie%enie problémov ako sú zvy%ovanie v%eobecného povedo-
mia ob$anov, podpora slobody prejavu, právo na informácie, udr#ate(nos) demokratickej participácie s cie(om 
dosahova) aktívne ob$ianstvo, multikultúrny dialóg a informova) pou#ívate(ov ako spotrebite(ov.

 Pri ukotvení v&znamu kompetencie kritického myslenia a jej vz)ahov, sme sa pri v&skume opierali 
o %truktúru mediálnej gramotnosti defi novanú v európskej %túdii. Tá rozli%uje dve základné úrovne mediálnej 
gramotnosti: individuálne kompetencie a enviromentálne faktory.

Obrázok 1: Kritériá pre posudzovanie úrovne mediálnej gramotnosti. Úrove% 1: Individuálne kompetencie. 

(Study Assessment Criteria for Media Literacy Levels.)

 Predmetom ná%ho v&skumu bolo nadobúdanie a rozvoj kompetencie kritického myslenia v eduka$nom 
procese mediálnej v&chovy. Preto sa +alej v $lánku orientujeme len na vybranú úrove' individuálnych kompe-
tencií, kompetenciu kritického myslenia. Ostatné faktory, ktoré sa podie(ajú na úrovni mediálnej gramotnosti 
spomíname okrajovo, v kontextov&ch súvislostiach.

 Kompetencia kritického myslenia zah,'a kritické porozumenie a hodnotenie médií, vrátane hodnote-
nia mediálnych obsahov. Zlo#ky kompetencie sa zameriavajú na vz)ah medzi jednotlivcom a obsahom, v ktorom 
zohráva hlavnú úlohu poznávací rozmer a rozmer porozumenia. Inak povedané, ide o semiotické a jazykové 
zru$nosti, ktoré sa t&kajú obsahu médií a mediálnych systémov. Na to, aby príjemca dokázal narába) s obsahom 
sprostredkovan&m cez médiá, musí ovláda) a pou#íva) proces dekódovania. Len vtedy dostávajú mediálne posols-
tvá (správy, texty, obsahy) zmysel. U ka#dého jednotlivca ide o zmysel nov&, nako(ko u ka#dého prijímate(a 
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mediálnych v&znamov spolupracujú poznávacie procesy s u# nadobudnut&mi vedomos)ami a zdie(an&mi kultúr-
nymi v&znamami. S u#%ím poh(adom na komunika$n& model zakódovania a dekódovania pri%iel na konci sedem-
desiatych rokov a za$iatku osemdesiatych rokov 20. storo$ia hlavn& predstavite( kulturálnych %túdií Hall, riadite( 
birminghamského Centre for Contemporary Cultural Studies. Konkrétne proces televízneho zakódovania 
chápe Hall (1992) ako zdôraz'ovanie samostatn&ch a zárove' vzájomne prepojen&ch fáz produkcie, cirkulácie, 
distribúcie a reprodukcie. Ka#dá z t&chto fáz sa vyzna$uje osobitn&mi vlastnos)ami potrebn&mi vo vz)ahu k celku 
a nezaru$uje, $o sa bude dia) vo fáze +al%ej. Model nazna$uje, #e nech kritik vyu#ije ak&ko(vek spôsob anal&zy 
textov&ch v&znamov, nie je isté, $i a ktor& z rozpoznan&ch v&znamov bude kone$n&m publikom aktivovan&.

Obrázok 2: Kritériá pre posudzovanie úrovne mediálnej gramotnosti. Úrove% 2: Enviromentálne faktory. 

(Study Assessment Criteria for Media Literacy Levels.)

 Na prv& poh(ad jednoduch& proces v sebe zah,'a vo vz)ahu ku kompetencii rozvoja kritického myslenia 
%tyri komponenty mediálnej gramotnosti: schopnos) $íta) alebo dekódova) mediálne obsahy, schopnos) triedi) 
text (zaradi) ho do kontextu sú$asn&ch typov textov), individuálnu schopnos) hodnoti) obsah médií, individuálne 
schopnosti hodnoti) mediálny kontext. 

1. Schopnos& #íta& alebo dekódova& mediálny obsah znamená, #e jeho prijímate( disponuje kapacitami na 
jeho úplné pochopenie, interpretovaniu zmyslu a v&znamu. Ide o sekven$n& poznávací proces, v ktorom 
pou#íva kódovanie vo vz)ahu k textu. 

2. Pod schopnos&ou triedi& text rozumieme chápa) globálny v&znam textu, teda jeho kontext v aktuálnej 
typológii textov. Prijímate(ovi mediálnych posolstiev má by) zrejm& nielen zmysel obsahu, ale aj konk-
rétne atribúty a rámec ich pou#itia. Mediálny konzument by mal dokáza) rozlí%i) medzi realitou a fi kciou, 
skuto$nos)ou a virtualitou, informáciami a názormi, vecn&mi spravodajsk&mi informáciami a infotainmen-
tom. Uskuto$nenie klasifi kácie umo#'uje jednotlivcom, aby správne narábali s informáciami, obsahmi aj 
médiami, ktor&m sú vystavení. Je potrebné, aby u#ívate( médií rozumel nielen ich obsahu, ale aj forme.

3. Aspekt individuálnej schopnosti hodnoti& obsah médií súvisí s hodnotami, aké mediálny konzument 
obsahu pripisuje. V zásade ide o sústavné rie%enie otázok dôveryhodnosti, legitímnosti, oprávnenosti, 
aktuálnosti $i kvality obsahu. Tok mediálnych obsahov nekon$í dekódovaním. Sekundárnym krokom je 
jeho overovanie a pripisovanie hodnôt. Obsah nemo#no vníma) izolovane, je potrebné ho vníma) v súvis-
losti s funkciou a úlohou, ktorú obsah zohráva vo vz)ahu k hodnotám, postojom a názorom (udí. Mo#nos) 
hodnotenia obsahu je k(ú$ovou a v&znamnou $as)ou mediálnej gramotnosti. Schopnos) hodnoti) znamená 
udr#a) si ur$it& odstup od hlavného my%lienkového prúdu dennodenne priná%aného médiami. Napriek 
tomu, #e mediálne obsahy v sebe nesú mno#stvo v&znamov, ktoré mô#u by) interpretované rôzne, nemo#no 
pova#ova) v%etky v&znamy za rovnocenné. Pod(a sú$asnej hermeneutickej teórie vychádza porozumenie 
a v&znam od skuto$ného publika a stabilizuje sa v procese interpretácie textu, ktor& závisí od v&znam-
ov vpísan&ch v texte a od aktivity $itate(a. Mediálne texty obsahujú „dominantnú %truktúru“, ktorá nás 
navádza k vytváraniu „preferovaného v&znamu“. Hall v tomto kontexte navrhol model troch hypotetic-
k&ch dekódovacích pozícií: dominantné hegemónne dekódovanie, ktoré prijíma „preferované v&znamy“ 
textu; dekódovanie v dohodnutom kóde v podstate uznávajúce legitimitu „preferovan&ch v&znamov“, 
ale za ur$it&ch okolností uskuto$'uje vlastné rozhodnutia  a úpravy; dekódovanie v opozi$nom kóde, 
kedy príjemcovia rozumejú preferovanému zakódovaniu, ale odmietajú ho a dekódujú opa$ne (Barker, 
2006). Proces dekódovania ovplyv'uje aj proces ozna$ovan& pojmom „mainstreaming“ (Gerbner, 1980). 
Je pre' prízna$n& intenzívny príjem relatívne homogenizovan&ch a stereotypizovan&ch obsahov a obrazov 
z médií, ktor& vedie k názorovému a hodnotovému pribli#ovaniu $i vyrovnávaniu príjemcov z rozdielnych 
sociálnych a kultúrnych prostredí (Reifová a kol., 2004). Ka#d& mediálny obsah sa musí hodnoti) ako 
kon%trukt, ktor& v sebe kombinuje reprezentácie, informácie a zámer. Zárove' sa musí hodnoti) vo vz)ahu 
k ostatn&m mediálnym obsahom. V prípade schopnosti riadneho hodnotenia obsahu médií prijímatelia 
mediálnych posolstiev – $i u# v úlohe konzumentov mediálnych obsahov, spotrebite(ov tovarov a slu#ieb 
$i ob$anov – majú mo#nos) osvoji) si rôzne druhy správania, ktoré sleduje nieko(ko cie(ov: snahu získa) 
vysoko kvalitné informácie, ma) prístup k vyvá#en&m úsudkom, stava) svoj vlastn& názor, kona) príslu%né 
rozhodnutia, presadzova) svoje vlastné záujmy a chráni) svoje práva, vcíti) sa do zainteresovan&ch osôb 
alebo my%lienok. 

4. Rozhodujúcou zlo#kou sú individuálne schopnosti hodnoti) mediálny kontext. Schopnos) umo#'uje 
u#ívate(ovi médií hodnoti) cel& mediálny systém a jeho fungovanie so zrete(om na jeho zámery a ciele. 
Táto zlo#ka v sebe zah,'a znalos) konvencií, pravidiel a noriem, ktoré v rôznej podobe ovplyv'ujú mediál-
ny systém, zákony, regula$né orgány, spôsoby samoregulácie a pod. Mediálne gramotní (udia by mali 
chápa) kontext, v ktorom médiá pôsobia, charakter a stav médií. 

 "tyri uvedené zlo#ky ovplyv'ujú kritické chápanie médií a mediálnych obsahov a následne majú aj 
pozorovate(n& vplyv na individuálne správanie sa a konanie jednotlivca. Napríklad kritické vyh(adávanie 
informácií; schopnos) rozli%ova), na ktoré podnety a ak&m spôsobom je potrebné vo vz)ahu k médiám reagova); 
posúdenie právneho postavenia u#ívate(ov vo vz)ahu k autorsk&m právam a právam du%evného vlastníctva a pod.
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Obrázok 3: Kritérium - Kompetencie kritického myslenia /zlo'ky a indikátory/.

 (Study Assessment Criteria for Media Literacy Levels.)

Kriticko-hermeneutická vetva mediálnej v&chovy 
verzus koncept „learning by doing“
 Vo v%eobecnosti rozoznávame dva rozmery mediálnej gramotnosti: vedomostn! rozmer – osvojenie si 
vedomostí o princípoch fungovania médií, o ich histórii, vplyvoch, fi nancovaní a pod.; zru#nostn! rozmer – získa-
vanie a rozvoj praktick&ch zru$ností pri práci s médiami. Jednotlivec sa zapája do re)azca mediálnej komunikácie 
a priamo interesuje do dejov, ktoré v komunika$nom re)azci prebiehajú.
 Vedomostn& rozmer smeruje k naplneniu cie(ov pestovania kritickej refl exie médií a nimi vytváran&ch 
produktov. Touto oblas)ou problematiky sa zaoberá kriticko-hermeneutická vetva mediálnej v&chovy. Jej koncept 
vychádza z kritick&ch teórií masov&ch médií (sú$as) kulturálnych %túdií) a je typick& predov%etk&m pre Kanadu, 
"kandináviu a kontinentálnu Európu. Obsah tejto vetvy mediálnej v&chovy vystihuje charakteristika v periodiku 

Revue pre média (2004): „Kritická anal!za a interpretace mediálních sd(lení se soust)edí na rozbory zpravodaj-
ství, reklamy a po)ad* spot)ební zábavy. Zkoumáním mechnizm* produkce, distribuce a recepce konkrétních me-
diovan!ch sd(lení a poznáváním jejich cíl* získavají 'áci a studenti kritick! odstup od obsahu sd(lení... D*le'ité 
je, 'e 'áci a studenti refl ektují mediovaná sd(lení, která vycházejí z jejich vlastního kulturního prost)edí. Kulturní 
symboly, m!ty a stereotypy, za'ité vzorce chování a jednání, zvn(j"ku dan! úhel pohledu na realitu a proces jejího 
v!kladu se toti' odrá'ejí práv( ve sd(leních komunikovan!ch prost)ednictvím médií.“  
 V predmetnom prístupe k mediálnej v&chove sa zrete( kladie predov%etk&m na kritick& poh(ad na médiá 
a interpretáciu mediálnych obsahov. Mediálne gramotn& $lovek, ktor& disponuje rozvinut&mi mediálnymi kom-
petenciami, vie odha(ova) prípadné manipula$né techniky zo strany médií a zárove' vyselektova) z mno#stva 
produktov tie, ktoré mu mô#u poslú#i) na osobn& rozvoj a prospech $i u# ako jednotlivcovi, alebo spolo$nosti. 
Oporn&mi bodmi pre kriticko-hermeneutickú vetvu sú kritická anal&za – interpretácia – aktivita publika. 

 *al%í rozmer plne vystihuje koncept „learning by doing“. Idea konceptu vychádza z predpokladu, 
#e pokia( sa #iaci a %tudenti oboznámia s princípmi fungovania médií priamo prostredníctvom vlastného praktic-
kého vyhotovovania mediálnych obsahov a produktov, okrem vedomostí sa zoznámia aj s ve(k&m mno#stvom 
faktorov, ktoré ich ovplyv'ujú. -iaci majú mo#nos) osvoji) si také zru$nosti a vedomosti, ktoré sa teoretick&m 
v&kladom zaisti) nedajú. V procese vyhotovenia mediálnych komunikátov sú nútení v pozitívnom zmysle pracova) 
r&chlo, kreatívne, jednotlivo i skupinovo, re%pektova) základné po#iadavky vo vz)ahu k druhu média (elektronické, 
printové), sú nútení koordinova), argumentova), selektova) a doh(adáva). Okrem toho aktívne získavajú skúse-
nosti s fyzickou manipuláciou s technick&mi prostriedkami médií a modern&mi technológiami, $o je aj v&hod-
n&m %tartom do budúceho profesijného #ivota. V&chodiská konceptu sa tvorili zárove' so vznikom médií a ich 
ka#dodenn&m prienikom do domácností. Jeho hlavnou úlohou je zabezpe$i) $lenom publika ú$as) na aktívnej 
tvorbe mediálnych komunikátov s cie(om minimalizova) nekritické prijímanie v%etk&ch mediálnych informácií. 
Tento koncept ozna$ujeme pojmom tradi$n& a je charakteristick& najmä pre Spojené %táty americké (Revue pro 
média, 2004). Okrem tradi$ného prístupu k médiám sa v poslednej dobe presadzuje aj tzv. teleologick& prístup 
k mediálnej v&chove, ktor& súvisí s roz%írením digitálnych technológií. Mediálna v&chova v tomto ponímaní má 
skúma), analyzova) a zdokona(ova) nové mo#nosti, ktoré na poli v&u$by otvárajú komunika$né technológie.
 V krajinách, kde má mediálna v&chova u# tradíciu a pevné miesto vo formálnom i neformálnom vzdelávaní, 
sa oba prístupy vhodne dop.'ajú a vzájomne kombinujú. V ideálnom stave ide o teoreticky získané vedomosti, 
ktoré sa overujú a dop.'ajú  praktick&mi zru$nos)ami. V sú$asn&ch koncepciách mediálnej v&chovy na Slovensku 
(Mediálna v&chova ako nepovinn& a volite(n& predmet na základn&ch %kolách a osemro$n&ch gymnáziách,  Kon-
cepcia v&u$by predmetu mediálna v&chova na stredn&ch %kolách, Návrh koncepcie v&chovy k mediálnej gramot-
nosti na stredn&ch %kolách v podmienkach Slovenskej republiky)  nájdeme v teoretickej rovine zastúpené oba roz-
mery. Ak sa pozrieme na praktickú realizáciu koncepcií v eduka$nom procese, vynára sa mno#stvo problémov&ch 
okruhov a s nimi súvisiacich otázok. Najv&raznej%ie sa javia:

• Materiálne zabezpe#enie "kôl
 - Majú v sú$asnosti %koly také materiálovo-technické prostriedky, aby dokázali splni) z koncepcií vypl&va-

júce po#iadavky na získanie praktick&ch zru$ností?
 - Existujú projekty, ktoré by %kolám v tejto oblasti vedeli pomôc)? 

• Mediálna gramotnos& pedagógov
 - Aké je in%titucionálne rie%enie otázky (mediálneho) vzdelávania pedagógov? 
 - Aká je vedomostná v&bava sú$asn&ch u$ite(ov mediálnej v&chovy? 
 - Majú dostatok didaktick&ch pomôcok a kvalitnej literatúry?

• Rozvoj kritického myslenia
 - Ak& je stav implementácie inovatívnych metód do vyu$ovacieho procesu? 
 - Vyu#ívajú sa v praxi „moderné“ vyu$ovacie prístupy (napr. model Evokácia - Uvedomenie si v&znamu - 

Refl exia)?
 - Aké percento %kôl a ich pedagógov sa zú$astnilo (zú$ast'uje) akreditovan&ch %kolení rozvoja kritického 

myslenia?
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/o je kritické myslenie?
 Napriek tomu, #e defi nícia kritického myslenia nie je jednotná, vä$%ina vedcov sa zhoduje v tom, #e mysle-
nie je najvy""ou formou poznávania a jej podstatou je mentálna manipulácia so slovami a predstavami zameraná 
na tvorenie pojmov, rie"enie problémov a rozhodovanie. Podstatu kritického myslenia pochopíme (ah%ie v+aka 
porovnaniu s nekritick&m (be#n&m) myslením:

NEKRITICKÉ MYSLENIE KRITICKÉ MYSLENIE

hádanie odha(ovanie

uprednost'ovanie hodnotenie

viera predpokladanie

domnienka hypotéza

iracionálne a nedôsledné racionálne a dôsledné

pasívne aktívne

dogmatické pátrajúce, skúmajúce

názory bez ich zdôvodnenia zdôvodnené názory

snaha nau$i) sa to, $o vymysleli iní snaha nau$i) sa myslie)

 Kritické myslenie má nenahradite(n& a zásadn& v&znam pre efektívne u$enie sa a #ivot vedúci k produkti-
vite. Mnohí pova#ujú za kritické myslenie aj to, $o ním rozhodne nie je. Za kritické myslenie nemo#no pova#ova) 
memorovanie, zlo#ité my%lienkové procesy, tvorivé alebo intuitívne myslenie. Profesor americkej literatúry 
Klooster z Michiganu, ktor& sa zú$astnil Letnej %koly 2000 v /eskej republike, defi noval kritické myslenie 
nieko(k&mi v&rokmi (Kritické listy 1, 2):

1. Kritické myslenie je myslenie nezávislé, samostatné.
2. Informácie a informovanos) sú v&chodiskov&m bodom kritického myslenia.
3. Kritické myslenie h(adá a predkladá otázky a problémy. 
4. Kritické myslenie h(adá premyslené zdôvodnenia.
5. Kritické myslenie je myslením v spolo$nosti.
6. Kritické myslenie je pre kritické myslenie najcennej%ím nástrojom. 

 Sú$asné tendencie nazna$ujú smer pohybu v mediálnej v&chove od „cenzorsk&ch prístupov“ k „po-
radensk&m prístupom“. Vä$%ina teoretikov, pedagógov a v&chovno-vzdelávacích pracovníkov si postupne za$ala 
uvedomova), #e protektívny prístup je neefektívny. Hlavn&m dôvodom je skuto$nos), #e predmetom mediálnej 
v&chovy sú mnohé oblasti a témy, ktoré mladí (udia vnímajú ako svoju privilegovanú sféru. Ak&ko(vek zásah do 
nej z pozície autority u$ite(a má za následok prirodzené odmietanie a zaujatie opozi$ného postoja. Mediálna v&-
chova dne%nej doby by mala stava) na ka#dodenn&ch skúsenostiach %tudentov s médiami a vyu#íva) ich praktické 
zru$nosti pri narábaní s médiami a mediálnymi produktmi (Buckingham, 2005). Podstatou mediálnej v&chovy 
by mal by) kriticko-analytick& postoj k mediálnym posolstvám. Wornsnop (1999) sa k procesu v&u$by vyjadruje: 
„U#itelia a "tudenti by mali k médiám pristupova& ako k otázke, ako k príle'itosti k bádaniu, ako k mo'nosti p!ta& 
sa, h$ada& a nachádza& odpovede. Spolo#ne by sa mali sna'i& zisti&, ktoré otázky o médiách sú dôle'ité, otvori& 
ich, ak!mi metódami sa dopracova& k odpovedi, a potom prebera& odpovede.“ V dne%nom smerovaní mediál-
nej v&chovy vo svete a v spôsobe jej aplikácie vo formálnom vzdelávaní mo#no nájs) mnoho paralel a prienikov 
s rozvojom kritického myslenia, ktoré vzájomne nielen súvisia, ale ich vzájomná koexistencia je #iaduca, priam 
nevyhnutná. 
  

KATEGÓRIE SÚ/ASNÉ SMEROVANIE 
V MEDIÁLNEJ V!CHOVE

ZÁSADY A METÓDY ROZVOJA KRITICKÉHO 
MYSLENIA

1. Vz)ah u$ite( - #iak Mediálna v&chova sa dnes u# nestavia do opozície vo$i 
ka#dodenn&m skúsenostiam %tudentov s médiami. 
Skôr sa ich usiluje podnecova), aby vyu#ili média 
na svoje vlastné kultúrne sebavyjadrenie. Vychádza 
z perspektívy %tudenta, stavia u# na jeho existujúcom 
poznaní a na skúsenostiach s médiami a nie na 
zámeroch a autoritatívnych in%trukciách u$ite(a.

U$ite( nadväzuje a rozvíja so %tudentmi 
spolupracovnícky vz)ah. U$enie sa mení na spolo$né 
h(adanie, v ktorom sa u$ite( stáva sprievodcom, 
do spolupráce so #iakmi vná%a svoje bohaté #ivotné 
skúsenosti. Otvorene prijíma informácie od #iakov, 
ktoré ho mô#u obohati).

2. Vz)ah k u$ivu Mediálna v&chova sa nechápe ako ochrana, ale ako 
príprava. Nemá by) náukou o médiách.  "tudentom sa 
neadresujú odporú$ania, aby si namiesto sledovania 
médií na%li iné aktivity, ale aby boli pri kontakte 
s médiami informovaní a rozhodovali sa vo svojom 
vlastnom záujme.

U$ivo nie je stredobodom u$ite(ovho záujmu. Vyberá 
a prispôsobuje u$ivo pod(a potrieb a mo#ností ka#dého 
jednotlivého #iaka. Po#iadavky na #iakov sú vysoké 
v oblasti vedomostí a zru$ností, kladú v%ak dôraz 
na individualizmus. "tudent má látke porozumie) 
a prem&%(a) nad otázkami, na ktoré e%te nena%iel 
odpovede.

2. Vz)ah k u$ivu U$ite( mediálnej v&chovy sa nesmie uspokoji) so 
svojimi doteraj%ími vedomos)ami a zru$nos)ami 
v oblasti médií. Je potrebné, aby sa neustále vzdelával, 
u$il sa práci s v&dobytkami modernej techniky 
a digitálneho sveta, aby bol %tudentom rovnocenn&m 
partnerom. 

U$ite( má by) neustálym h(ada$om, ktor& skú%a 
a preveruje vlastné hypotézy. Má sa denne sám u$i) 
a refl ektova). Proces osobného profesionálneho 
zlep%ovania nemá nikdy pova#ova) za skon$en&. 
Nemal by skr&va) svoje omyly. 

Tabu!ka 1: Sú#asné smerovanie v mediálnej v!chove a jeho prienik so zásadami a metódami rozvoja kritického myslenia (Podkladom pre 

návrhové spracovanie boli materiály Zdru'enia Orava ku vzdelávaciemu kurzu +ítaním a písaním k rozvoju kritického myslenia, 2010)

V&skum na slovensk&ch %kolách
 V predchádzajúcej $asti sme odôvodnili miesto a v&znam kritického myslenia vo vz)ahu k mediálnej 
v&chove. Slovensko sa sústre+uje v súlade s európskou tradíciou na anal&zu médií, konkrétne smer kriticko-
hermeneutick&. V centre pozornosti tohto smeru stoja samotné médiá a ich produkty. Teoretick&m základom 
mediálnej v&chovy sú tzv. kritické teórie masov&ch médií. Poláková (2006) sa k predmetnej téme vyjadruje: „Kritic-
ká anal!za a interpretácia mediálnych obsahov sa sústre,uje na rozbory spravodajstva, reklamy a zábavn!ch 
programov. Skúmaním mechanizmov produkcie, distribúcie a percepcie konkrétnych mediálnych komunikátov 
a rozpoznávaním ich cie$ov získavajú recipienti kritick! odstup od obsahu mediálnej správy – a ten je potrebn! 
na to, aby obsah správne pochopili a vedeli ho „kriticky“ aplikova& v be'nom 'ivote.“ V+aka kritickému prís-
tupu je jedinec schopn& odhali) mo#né negatívne vplyvy mediálneho pôsobenia a naopak vyu#i) pôsobenie médií 
a mediálnych produktov efektívne vo svoj prospech. 

 Európa aj Slovensko jasne deklaruje potrebu existencie mediálnej v&chovy vo formálnom vzdelávaní. 
Rovnako sa kladie dôraz na dôle#itos) rozvoja kritického myslenia prostredníctvom mediálnej v&chovy. Proces jej 
implementácie do vyu$ovania rozhodne nemo#no pova#ova) za po$iato$n&. Mediálna v&chova je povinnou prie-
rezovou témou, na niektor&ch %kolách funguje ako samostatn& predmet u# nieko(ko rokov. Napriek tomu absen-
tujú dlhodobé merania $i systematické v&skumy, ktoré by popisovali efektivitu predmetu vo vz)ahu k správaniu $i 
mysleniu #iakov. Uskuto$nili sme preto v mesiacoch apríl – máj 2010 vlastn& v&skum. Hlavn&m zámerom v&skumu 
bolo zisti), ak! je vz&ah medzi absolvovaním predmetu mediálna v!chova a rozvojom kompetencie kritického 
myslenia. Cie(om v&skumu bolo overi), $i v&u$ba mediálnej v&chovy v eduka$nom systéme Slovenskej republiky 
má svoje opodstatnenie a rozvíja u %tudentov schopnos) kriticky myslie). V&skumné problémy a otázky sme pre-
transformovali do hlavnej hypotézy, ktorá znela: -iaci na ni'"om stupni sekundárneho vzdelávania, ktorí absol-
vovali predmet mediálna v!chova preuká'u vy""iu schopnos& kritického myslenia oproti 'iakom, ktorí predmet 
mediálna v!chova neabsolvovali.

 Zvolili sme v&skumné metódy, ktoré mali pomôc) skúma) stav kritického myslenia. Zmapova) kvalitu 
konkrétnej kompetencie je vo v%eobecnosti náro$ná a z vedeckého h(adiska )a#ko verifi kovate(ná úloha. Preto 
sme vo v&skume pou#ili nieko(ko metód, ktoré ur$ujú jeho  kvantitatívno-kvalitatívny charakter. Domnievame 
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sa, #e kvantitatívny v&skum nemô#e postihnú) celostn& charakter a aspekty schopnosti kritického myslenia. 
V&ber metód v nami zvolenom kvantitatívnom v&skume (Watson-Glaserov test hodnotenia kritického mysle-
nia1, metóda cloze testu2, metóda obsahovej anal&zy vo(nej v&povede #iakov, vyhodnocovacie metódy – metóda 
%tatistického percentuálneho vyhodnocovania (koefi cienty a priemerné hodnoty), sme doplnili aj o metódu kvali-
tatívneho v&skumu (hlavn& dôraz sme polo#ili na polo%tandardizovan& rozhovor). V&ber v&skumn&ch metód kvan-
titatívneho v&skumu sa odvíjal od predmetu ná%ho v&skumu, metóda kvalitatívneho v&skumu doplnila a vyvá#ila 
slabé a neposta$ujúce stránky $íselnej kvantifi kácie. 

 V&skum sme realizovali technikou dvoch skupín. Z metodologického h(adiska %lo o experimentálny zásah 
v jednej skupine, pri$om sa porovnali v&sledky s kontrolnou skupinou, ktorú experimentálny zásah neovplyvnil. 
V záujme zv&%enia reprezentatívnosti v&skumu (jeho reliability a validity) sme konkrétnu techniku jednej skupiny 
realizovali celkovo %tyrikrát – v dvoch triedach %tvrtého a piateho ro$níka (kvarta a kvinta) v dvoch osemro$n&ch 
gymnáziách (kvinta A, kvarta B, kvinta V.O, kvarta IV.O). V&skum sa uskuto$nil v prirodzen&ch podmienkach 
%kolského prostredia, $o zv&%ilo jeho vonkaj%iu validitu.

 Vzorku v&skumu tvorili #iaci, ktorí absolvovali minimálne jeden rok povinn& predmet mediálna v&cho-
va a #iaci, ktorí tento predmet neabsolvovali vôbec. Aby boli v&sledky v&skumu reprezentatívne, dodr#ali sme 
nasledujúce podmienky: obidve zoskupenia experimentálna skupina (ES) i kontrolná skupina (KS) boli pod(a 
mo#nosti pribli#ne rovnako ve(ké a vnútorne rovnorodé. Základn& súbor ná%ho v&skumu tvorili #iaci prvého stup'a 
osemro$n&ch gymnázií. Zo základného súboru nebolo mo#né uskuto$ni) náhodn& v&ber ani vyrovna) skupiny 
z h(adiska po$tu #iakov, preto#e k dispozícii sme mali u# hotové skupiny (%kolské triedy). Uskuto$nili sme dos-
tupn& zámern& v&ber. Prvú fázu v&skumu sme zrealizovali najskôr na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého 
v Tren$íne. Gymnázium sa zú$astnilo ako jedna zo %tyroch %kôl experimentálneho overovania zavedenia mediálnej 
v&chovy do základn&ch %kôl, ktoré uskuto$'oval "tátny pedagogick& ústav v Bratislave. Zo v%etk&ch zú$astnen&ch 
%kôl zostalo jediné, ktoré aj po skon$ení experimentálneho overovania pokra$uje vo vyu$ovaní mediálnej v&chovy 
a predmet fi guruje v u$ebn&ch osnovách ako predmet povinn&. Druhú fázu v&skumu sme rie%ili na Gymnáziu 
M. M. Hod#u v Liptovskom Mikulá%i. -iaci tejto skupiny nepri%li do kontaktu s formálnou podobou mediálnej 
v&chovy.  

 Nev&hodou tohto typu zámerného v&beru bolo mo#né skreslenie v&sledkov, preto#e údaje a v&sledky jed-
nej triedy pri v&skume nemuseli by) reprezentatívne vzh(adom na základn& súbor. Z toho dôvodu sme do v&skumu 
za$lenili dve triedy tren$ianskeho gymnázia a dve triedy mikulá%skeho gymnázia. V&berov& súbor celkovo tvo-
rilo 110 #iakov. Z toho bolo 52 #iakov z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Tren$íne (experimentálna 
skupina - ES) a 58 #iakov z Gymnázia M. M. Hod#u v Liptovskom Mikulá%i (kontrolná skupina – KS).

SKUPINA TRIEDA CHLAPCOV DIEV/AT

Experimentálna Kvinta A 7 16

Experimentálna Kvarta B 10 19

Kontrolná Kvinta V.O 14 15

Kontrolná Kvarta IV.O 11 18

Spolu 42 68

Tabu!ka 2:  Preh$ad v!berového súboru

1 Watson-Glaserov test hodnotenia kritického myslenia sa vyvíja a precizuje u# viac ako 50 rokov. V&sledkom je test obsahujúci 
subtesty a polo#ky, ktoré sú vzh(adom na koncepciu kritického myslenia najv&znamnej%ie a najfundamentálnej%ie. Test sa pou#íva v rôznych oblas-
tiach, patrí medzi overené metodiky a v mnoh&ch v&skumoch zohral v&znamnú úlohu.
2 est vznikol na za$iatku %es)desiatych rokov. Cloze test zis)uje mieru porozumenia informácií. Vyp.'anie testu vy#aduje od #iakov, 
aby pou#ívali nadobudnuté vedomosti, rozumeli vz)ahom medzi slovami, aby rozumeli zmyslom slov a viet v kontexte, aby aplikovali dekódovacie 
stratégie, ktoré sú nevyhnutné pre $ítanie s porozumením. V&sledky testu ponúkajú informácie o náro$nosti textu, o nadobudnut&ch vedomo-
stiach #iakov, o ich $itate(skej spôsobilosti (Petrasová, 2003).

Interpretácia v&sledkov Watson-Glaserovho testu 
hodnotenia kritického myslenia
 -iaci podstúpili ako prv& Watson-Glaserov test hodnotenia kritického myslenia. Predpokladali sme, 
#e #iaci, ktorí absolvovali povinn& predmet mediálna v&chova viac ako dva roky, budú v teste úspe%nej%í ne# #iaci, 
ktorí s formálnou mediálnou v&chovou nepri%li do kontaktu. 

 V!sledky testu ukázali, 'e 'iaci absolvujúci predmet mediálna v!chova majú v priemere rovnakú 
schopnos& kritického myslenia ako 'iaci, ktorí tento predmet neabsolvovali.

 Overovanie prvej hypotézy potvrdilo ná% predpoklad vypl&vajúci z praktick&ch skúseností a nijako nás to 
neprekvapilo. Rozmer sú$asného vzdelávania v oblasti mediálnej v&chovy má v na%om eduka$nom systéme dve 
podoby. Teoretickú podobu tvoria vedomosti základn&ch pojmov, defi novanie predmetov a javov, $i memorovanie. 
Praktická podoba pozostáva z vytvárania konkrétnych mediálnych produktov, prípadne z koordinovaného alebo 
nekoordinovaného pou#ívania internetu. Hoci je rozvoj kritického myslenia deklarovan& (takmer bezv&hradne) 
vo v%etk&ch svetov&ch, európskych i slovensk&ch dokumentoch t&kajúcich sa mediálnej gramotnosti, miera jeho 
praktickej aplikácie je na+alej otázna. Rozvoj kritického myslenia neznamená vedie) k médiám zauja) aj negatívny 
postoj, rovnako ako to neznamená #iakom len vymenova) hrozby prameniace z pou#ívania médií a ich produktov. 
Rozvoj kritického myslenia znamená pozna) základné metódy a formy práce (aj práce s textom), ktor&mi sa podarí 
dosiahnu), aby myslenie #iakov bolo nezávislé, samostatné, h(adalo premyslené zdôvodnenia, kládlo si otázky 
a rie%ilo problémy (Klooster, 2000).

 Existujú dva spôsoby, ako prenies) rozvoj kritického myslenia z teórie do praxe. Prv&m je jeho priama 
aplikácia do metodick&ch materiálov a u$ite(sk&ch príru$iek k predmetu mediálna v&chova. Druh&m spôsobom 
je vzdelávanie u$ite(ov v tejto oblasti a následné uplat'ovanie nadobudnut&ch poznatkov a zru$ností v kontakte 
so #iakmi. U oboch spôsobov v%ak existujú na Slovensku nedostatky a problémy. Autori v%etk&ch existujúcich 
textov k mediálnej v&chove sú v oblastí médií, mediálnej komunikácie a mediálnej v&chovy nepochybne odborníci 
a dostato$ne garantujú obsahovú nápl' u$ebn&ch textov. Pred písaním textov ani po$as ich vzniku v%ak autori 
nepre%li nijak&m %kolením alebo in%trukciami, ak&m spôsobom do svojich textov&ch materiálov zapoji) konkrétne 
metódy, ktoré by kritické myslenie rozvíjali. Texty, ktoré tieto metódy obsahujú, sú bu+ individuálnou znalos)ou 
a vedomos)ou ich autora, alebo sú v&sledkom prirodzenej intuitívnej $innosti. Druhou mo#nos)ou je samostatná 
aktívna $innos) u$ite(ov a ich poznanie spomenut&ch metód, spojené so schopnos)ou aplikova) ich aj na predmet 
mediálna v&chova. Zdru#enie Orava, ktoré poskytuje akreditované vzdelávanie v programe /ítaním a písaním 
k rozvoju kritického myslenia, doteraz spolupracovalo a vzdelávalo nieko(ko desiatok %kôl. Záujem prejavili 
predov%etk&m základné %koly, u stredn&ch tento kurz zostal takmer bez odozvy. Osobne sme sa zú$astnili na kurze 
s cie(om zisti) jeho kvalitu. Po jeho ukon$ení sme dospeli k presved$eniu, #e bez systematického, cie(avedomého 
a plánovitého vzdelávania v tejto oblasti, sú ojedinelé a „amatérske“ pokusy o rozvoj kritického myslenia len 
plavbou v „neznámych vodách“ bez plnohodnotného v&sledného efektu. 

Interpretácia v&sledkov cloze testu
 V poradí druh& absolvovali #iaci cloze test, ktor& zis)uje mieru porozumenia informáciám. Test pozostáva 
z celistvého textu, v ktorom sa mechanicky vynechá ka#dé n-té slovo. Úlohou #iakov je doplni) do textu vhodné 
slovo na vynechané miesto (medzeru). Vynechané slovo sa nahradí medzerou rovnakej d.#ky. Doplnené slovo 
znamená, #e #iak slovo nielen pozná, ale chápe i %ir%í kontext. Mechanickos) spôsobuje, #e sa testuje nielen 
porozumenie, ale aj v%eobecná znalos) stavby jazyka. Pri pou#ití tejto metódy sme re%pektovali %tandardn& postup 
zostavovania, aplikácie a vyhodnotenia. Pre #iakov sme vybrali neznámy text, ktorého obsahom bol jeden zo zák-
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ladn&ch problémov&ch okruhov mediálnej v&chovy – stereotypy v médiách a sp.'al kritérium textu pozostáva-
júceho z pribli#ne 250-tich slov. Vyp.'anie testu vy#adovalo od #iakov, aby pou#ívali u# nadobudnuté vedomosti 
z oblasti médií, rozumeli vz)ahom medzi slovami, aby rozumeli zmyslom slov a viet v kontexte, aby aplikovali 
dekódovacie stratégie. Test je jednou zo základn&ch metód rozvoja kritického myslenia. V&sledky testu ponúkajú 
informácie o náro$nosti textu, o nadobudnut&ch vedomostiach #iakov, o ich $itate(skej spôsobilosti (Petrasová, 
2003). Tému mediálnych stereotypov sme zvolili preto, #e koncepcie formálnej podoby mediálnej v&chovy na 
Slovensku (Plencner, Petranová, 2008) predpokladajú u #iakov absolvujúcich predmet mediálna v&chova, #e budú 
schopní:

1. de%ifrova) stereotyp: vedia rozozna) a pomenova) znaky t&ch stereotypov, s ktor&mi sa stretnú,
2. porozumie) funkcii stereotypov v spolo$nosti a procesu stereotypizácie v médiách,
3. identifi kova) stereotypy v médiách a uvedomova) si ich mo#n& skryt& v&znam (najmä negatívny),
4. chápa) povrchnos) rodov&ch stereotypov a sexizmu (diskriminácie na základe pohlavia),
5. vníma) stereotypizáciu triednych, národnostn&ch a etnick&ch skupín v médiách,
6. uvedomova) si najmä spolo$enské nebezpe$enstvo národnostn&ch a etnick&ch stereotypov, ktoré pod-

porujú xenofóbiu a rasizmus,
7. pochopi), #e informácie v médiách (teda ani stereotypy) nekopírujú realitu, ale sú len jej zjednodu%enou 

a skreslenou podobou, 
8. pri kontakte s mediálnym stereotypom vedia zoh(adni) kontext situácie a odhadnú), o $om médiá v súvis-

losti s ur$itou informáciou, stereotypom, nehovorili. 

 Existoval preto predpoklad, #e #iaci absolvujúci predmet mediálna v&chova dosiahnu v cloze teste na tému 
stereotypov v médiách lep%ie v&sledky ne# neabsolvujúci #iaci.

 V!sledky testu ukázali, 'e 'iaci absolvujúci predmet mediálna v!chova majú v priemere rovnakú 
schopnos& kritického myslenia ako 'iaci, ktorí tento predmet neabsolvovali.

 -iakov sme chceli na základe v&sledkov rozdeli) do kategórií vysoká úrove', stredná úrove', nízka 
úrove'. Problémom sa ukázala nízka náro$nos) textu, s ktor&m #iaci pracovali. Napriek predtestom v&sledky tes-
tov nedostato$ne roztriedili #iakov do kategórií. Realizácia v&skumu bola pre nás pou$ením, #e pri podobn&ch 
v&skumoch v budúcnosti by bol vhodnej%í text s vy%%ou náro$nos)ou. Druhé rie%enie by bolo posunú) hranice 
úspe%nosti rie%enia cloze testu, $o v%ak odporuje metodike testu. 

 Ak by sme napriek tomu porovnali testované skupiny, zistili by sme, #e #iaci dosiahli v cloze teste pribli#ne 
rovnaké v&sledky. Schopnos) pracova) s textom (aj mediálnym textom) je sú$as)ou funk$nej gramotnosti. 
Mô#eme ju defi nova) ako (Petrasová, 2009): „...schopnos) vyu#íva) tla$en& a písan& materiál na vyu#ívanie in-
formácií v 'om obsiahnut&ch na zvy%ovanie vlastn&ch cie(ov a rozvíjanie vlastn&ch vedomostí v %kole, doma i pri 
spolo$ensk&ch aktivitách.“ Testom sme chceli zisti), $i #iak pozná problematiku stereotypov v médiách. V&sledky 
testu a vysoké mno#stvo správne doplnen&ch slov znamená, #e #iaci poznajú nielen vynechané slová, ale chápu 
aj %ir%í kontext problematiky. Vo v&skume sme pou#ili kombináciu práce s $ítan&m a písan&m textom. Pre do-
plnenie obrazu o schopnosti kritického myslenia testovan&ch skupín sme v poslednom teste pou#ili písomnú 
v&pove+ na tému Môj vzor, idol z médií. Klooster (2000) dokonca ozna$uje písan& text za najmocnej%í nástroj pre 
v&u$bu kritického myslenia. Je to jedna z naj)a#%ích prác pre #iakov. Vy#aduje aktivitu, nezávislos), samostatnos), 
originálnos) a odôvodnenos).

Interpretácia v&sledkov 
polo%tandardizovaného rozhovoru 
 Táto $as) v&skumu mala prispie) k zisteniu názorov a postojov #iakov k internetu, jeho pou#ívaniu a inter-
netov&m obsahom.  Záujem o ú$as) na rozhovore bol ve(k&, napriek tomu niektorí #iaci úplne odmietli vyjadri) sa 
k téme. Dôvodom bola obava z nahrávacieho zariadenia (diktafónu). Postupom $asu  a rozprúdením rozhovoru sa 
bariéra obáv prirodzen&m spôsobom vytratila a #iaci nemali problém slovne sa vyjadrova). Boli ústretoví, otvorení, 
uzavretos) a neochota odpoveda) sa pod(a predpokladu objavila pri citliv&ch otázkach.  

 Na základe v!sledkov "truktúrovaného rozhovoru mô'eme kon"tatova& nasledovné:
 - -iaci %koly (ES)3 pri%li do kontaktu s internetom v teoretickej aj praktickej rovine $astej%ie ako #iaci kon-

trolnej skupiny (KS). Dôvodom je zaradenie témy internetu a jeho pou#ívania do u$ebn&ch osnov pred-
metu mediálna v&chova.  

 - O správnom pou#ívaní internetu v zmysle „bezpe$ného pou#ívania internetu“ u$itelia #iakov informovali 
na predmete mediálna v&chova (ES) a náuke o spolo$nosti (KS).

 - -iaci ES aj KS pou#ívajú internet predov%etk&m na vzájomnú neformálnu komunikáciu ($etovanie, 
sociálne siete) a zábavu. 

 - -iaci ES vedia lep%ie vymenova) nástrahy a riziká internetu ako #iaci KS. 
 - -iaci obidvoch skupín zhodne na prvom mieste uviedli ako mo#nú formu ich osobného ohrozenia pokusy 

o nadviazanie kontaktov neznámymi osobami prostredníctvom $etov alebo mailov.
 - -iaci ES aj KS bez zábran zverej'ujú alebo posielajú niektoré zo svojich osobn&ch údajov.
 - Nieko(ko #iakov ES aj KS na stretnutia dohodnuté prostredníctvom internetovej komunikácie chodí, hoci 

si uvedomuje riziko anonymity a neoverite(nos) údajov a informácií. Nijaká zo skúman&ch skupín nedek-
larovala zásadné stanovisko alebo názor proti dohadovaniu si tak&chto schôdzok a chodenia na ne. 

 - Vo v%etk&ch triedach (ES aj KS) #iaci poznali niekoho, kto sa podie(al na tvorbe fotografi í, videí, ktor&ch 
cie(om bolo zosmie%ni), poní#i) alebo ktoré presahovali nejaké hranice.  -iaci ES boli pri odpovediach 
otvorenej%í a konkrétnej%í. 

 - Vä$%inu #iakov (KS aj ES) vydesili videá krutého zaobchádzania so zvieratami, alebo detailné zábery tra-
gick&ch $i násiln&ch udalosti. K videám sa #iaci dostali prostredníctvom e-mailov alebo sociálnych sietí. 
Nikto nebol zásadne proti preposielaniu takéhoto typu videí. 

 - Vä$%ina #iakov (KS aj ES) nemá doma vytvorené pravidlá pou#ívania internetu. 
 - Defi nícia konkrétneho pojmu (hoax) sa nijako záva#ne neprejavila v závislosti od v&u$by predmetu mediál-

na v&chova. 
 - 63% #iakov ES a 32% KS si myslí, #e nemá dostatok informácií o internete a chceli a potrebovali by sa 

dozvedie) viac. 

 Absolventi predmetu mediálna v&chova prejavili síce vy%%iu mieru znalostí, ale miera anal&zy a inter-
pretácie sa zhodovala s neabsolvujúcimi #iakmi. -iaci (ES) vedia charakterizova) základné pojmy, uvedomujú si 
%pecifi ká internetu ako nového masovokomunika$ného prostriedku, chápu internet ako informa$né a vzdeláva-
cie médium, poznajú jeho mo#nosti v oblasti interpersonálnej komunikácie, vedia charakterizova) nové spôsoby 
poskytovania a v&meny informácií v prostredí internetu, uvedomujú si riziká internetovej komunikácie. Slab%ie sú 
na tom schopnosti pozna) znaky multimediálnej reality, chápa) jej odli%nosti vo vz)ahu ku skuto$nosti, vyu#íva) 
internet s mierou pre uspokojenie vlastn&ch potrieb, získava) a kriticky hodnoti) informácie z webov&ch stránok, 
odmieta) neetické obsahy a poru%ovanie etiky na internete. Odôvodnením je skuto$nos), #e na vyu$ovaní mediál-
nej v&chovy (ES) kladú u$itelia dôraz na teoretickú rovinu mediálnej v&chovy, ktorá je zalo#ená na defi níciách 
pojmov a memorovaní. Ideálnou pomocou v téme internet a bezpe$nos) jeho pou#ívania je praktické vyu#ívanie 
materiálov a uká#ok projektu Zodpovedne.sk.
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Interpretácia v&sledkov vo(nej v&povede
 Spôsoby napodob'ovania konania, rozprávania, správania sa $asto spájajú s konkrétnou osobou alebo 
typmi osôb. Audiovizuálne vzory, ku ktor&m sa die)a a mlad& $lovek usilujú svojím správaním priblí#i), sú jedn&m 
z v&znamn&ch zdrojov na vytváranie hodnôt a noriem správania. Deti, ale aj dospievajúca mláde#, sa k vzoru $asto 
via#u intenzívnou citovou väzbou v závislosti od  hodnotovej orientácie. Aj ke+ si vzory vyberajú sami, ovplyv'uje 
ich  ponuka prostredia. Ponúka ich rodina, %kola, kamaráti, knihy, no predov%etk&m televízne programy a inter-
net. Z tohto dôvodu sa nám javila ako opodstatnená otázka vzorov dospievajúcej mláde#e a mo#n& vplyv absol-
vovania predmetu mediálna v&chova na v&ber a charakterizovanie vzoru. -iaci mali napísa) vo(nú v&pove+ na tému 
Mediálny hrdina – môj vzor, idol z médií. V&povede sme skategorizovali do troch skupín:

 - v&ber vzoru (fi ktívny vzor, reálny vzor, nemá alebo neuviedol),
 - povolanie vzoru (herec, spevák, %portovec, in& vzor, nemá alebo neuviedol),
 - vlastnosti vzoru (vonkaj%ie charakteristiky: pekn&, svalnat&, sexi..., talentové vlastnosti: pekn& hlas, dobre 

tancuje, vtipn&..., charakterové vlastnosti (dobr&, spo(ahliv&, obetav&, prispieva na charitu, vie v%etk&ch 
odhali)).

 Predpokladali sme, #e pri v&skumn&ch rozhovoroch prejavia absolventi predmetu mediálna v&chova vy%%iu 
mieru znalostí, anal&zy a interpretácie ako #iaci kontrolnej skupiny.

 Z v!skumu vyplynulo, 'e 'iaci absolvujúci predmet mediálna v!chova mali vä#"í #asov! priestor pre kon-
takt s internetom, majú mierne vy""ie teoretické znalosti o jeho mediálnych obsahoch a viac si uvedomujú potrebu 
,al"ích informácií pre ich vlastnú bezpe#nos&.

 Tie# sme predpokladali, #e absolventi predmetu mediálna v&chova vo vo(nej v&povedi prejavia vy%%iu 
schopnos) kritickej refl exie #ivotného %t&lu a hodnôt prezentovan&ch médiami prostredníctvom fi ktívnych postáv, 
osobností a celebrít (hrdinov). Kritická refl exia sa prejaví vo v&bere mediálneho hrdinu a posudzovaní jeho vlast-
ností. 

 Z v!skumu vyplynulo, 'e 'iaci ES aj KS v prevahe ur#ili na prvom mieste reálny mediálny vzor. -iaci tried 
ES si za mediálny vzor na prvom mieste zvolili in! vzor, nasledovali hudobník, herec a "portovec. -iaci tried KS 
si za mediálny vzor zvolili na prvom mieste herca, nasledovali hudobník a "portovec, in! vzor sa umiestnil 
ako posledn!. Obe skupiny si u zvolen!ch hrdinov v"ímali predov"etk!m charakterové vlastnosti, talentové vlast-
nosti a napokon vonkaj"ie charakteristiky.

 V kategórii „realita – fi kcia“ #iaci dosiahli porovnate(né v&sledky. V&znamnej%í rozdiel sme zistili len 
v kategórii „povolanie vzoru“, #iaci ES preferovali in& vzor, u KS sa objavil na poslednom mieste. V kategórii 
„vlastnosti“ #iaci dosiahli porovnate(né v&sledky. 
 Koncepcie formálnej podoby mediálnej v&chovy na Slovensku predpokladajú u #iakov (ES) schopnos): 
hodnoti) hrdinov televíznych obrazoviek pod(a prijat&ch kultúrno-spolo$ensk&ch kritérií vzh(adom na kultúrne 
ideály danej vekovej kategórie, kriticky posudzova) vlastnosti mediálnych pseudohrdinov, uvedomova) si, 
#e médiá ponúkajú vo svojich obsahoch identifi ka$né vzory, hodnoti) preberanie t&chto vzorov, otvorene vyjadri) 
svoj názor na mediálne vytváranie  obrazu mediálnych hviezd v rozli$n&ch kategóriách a #ánroch. -iaci KS dosiahli 
porovnate(né v&sledky tejto schopnosti. V prezentovan&ch v&sledkoch sa premieta individuálna skúsenos) ado-
lescentov a charakteristiky prízna$né pre toto vekové obdobie. V&sledky umo#'ujú nahliadnu) do subjektívnych 
v&znamov skúman&ch pojmov a poukazujú aj na ur$ité trendy v oblasti mediálneho prostredia #iakov.
 Rozvoj kritického myslenia je jedn&m z viacer&ch cie(ov mediálnej v&chovy. Uskuto$ni) v&skum v tejto ob-
lasti sme sa rozhodli z viacer&ch dôvodov. Primárnym dôvodom bola snaha zisti) efektívnos) zaradenia mediálnej 
v&chovy do vyu$ovacieho procesu. Sekundárnym dôvodom bola osobná skúsenos) s formou a obsahom vzdeláva-
nia u$ite(ov mediálnej v&chovy a spôsobom ich realizácie mediálnej v&chovy. Mediálna v&chova ako nepovinn& 

a volite(n& predmet na osemro$n&ch gymnáziách má smerova) k tomu, aby si #iaci osvojili stratégie kompetent-
ného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi. Cie(om mediálnej v&chovy má by) rozvoj kom-
petencie zmysluplne, t. j. kriticky, refl ektujúco a aktívne vyu#íva) médiá a ich produkty. Teoretické koncepcie 
formálnej podoby mediálnej v&chovy na Slovensku síce predpokladajú, #e #iak sa nau$í prijíma) mediálne obsahy 
(zah,'a mediálne sprostredkované informácie, skúsenosti do svojho poznatkového systému) a# po ich kritic-
kom zhodnotení, kriticky posudzuje mediálne spracovanie a znázor'ovanie reality, obsahovú i formálnu stránku 
mediálnych produktov, rozoznáva spôsoby a metódy manipulácie. Zdá sa, #e prax je odli%ná. Dokazujú to nie-
len v&sledky v&skumu, ale aj na%e osobné náv%tevy vyu$ovacích hodín mediálnej v&chovy na jednotliv&ch %kolách. 
S miernou skepsou musíme kon%tatova), #e pod pojmom mediálna v&chova sa na %kolách v karikatúrnej podobe 
ukr&va v%eli$o (od teoretického osvojovania si defi nícií z oblasti mediálnej komunikácie, ktoré u$ite( overuje 
písomn&mi testami pravidelne raz za t&#de', cez bezduché prepisovanie diktovan&ch poznámok, po „praktick& 
prístup“ v podobe vo(ného a neobmedzeného prístupu k internetu po$as $asu vyhradeného v rozvrhu na predmet 
mediálna v&chova).

Jednoduché zov%eobec'ujúce odpovede na v&skumné otázky by zneli:
• Ak! je vz&ah medzi formálnym vyu#ovaním mediálnej v!chovy a kritick!m myslením u 'iakov na 2. stupni 
Z. /1. stupni osemro#ného gymnázia? 
Vz)ah mediálnej v&chovy a rozvoja kompetencie kritického myslenia je zanedbate(n&.

• Ako je rozvinutá kompetencia kritického myslenia u 'iakov na 2. Z./1. stupni osemro#ného gymnázia, ktorí 
v povinnom vyu#ovaní absolvovali predmet mediálna v!chova v porovnaní so 'iakmi, ktorí predmet (ani inú 
formu mediálnej v!chovy) neabsolvovali?
Kompetencie kritického myslenia sú u #iakov na pribli#ne rovnakej úrovni bez oh(adu na absolvovanie predmetu 
mediálna v&chova. 

Na záver v&skumnej $asti $lánku je treba upozorni) na to, #e platnos) v&sledkov je vz)ahovaná k v&berovému 
súboru adolescentov, ú$astníkov realizovaného v&skumu. Vyvodené zistenia a závery nemô#eme interpretova) 
ako v%eobecne platné z dôvodu malej v&skumnej vzorky – po$et $lenov v&skumnej vzorky determinoval súbor 
ES. Súbor tvoril na Slovensku jedinú vzorku #iakov, ktor&ch %kola sa zapojila do experimentálneho overovania 
mediálnej v&chovy a ako jediná v nej v pôvodnom rozsahu a forme pokra$uje dodnes. Kontrolnú skupinu a po$et 
jej $lenov sme zvolili pribli#ne rovnak& ako experimentálna skupina. Tento stav vypl&va zo skuto$ností, ktoré sme 
nemohli ovplyvni). Prínosom v&skumu pre prax je následná mo#nos) jeho pou#itia ako podkladu pre uskuto$nenie 
+al%ích, nadväzujúcich v&skumov. 

Ako +alej s mediálnou v&chovou?
 Hypotézy vplyvu mediálnej v&chovy rie%ia odborníci vo svete od 80. rokov minulého storo$ia. Skuto$ná 
ú$innos) mediálnej v&chovy je v%ak dodnes otázna. Jej cie(om je aktívny divák, ktor& kriticky hodnotí médiá, 
prem&%(a o ich obsahu a pristupuje k nim selektívne. Neustále zostáva v kontexte otázka v&znamnosti aktívneho 
diváka a jeho rezistencie vo$i médiám. Napriek v%etkému sa teória a metodika v&chovy k inteligentnému a kri-
tickému diváctvu dnes stáva jednou z najdôle#itej%ích pedagogick&ch disciplín. Mo#no predpoklada) (0í$an, 
1998), #e „jej v!znam e"te vzrastie s rastúcou atraktívnos&ou, ktorú médiá majú v,aka stále dokonalej"ej tech-
nike a v,aka tomu, 'e stále rafi novanej"ie vyu'ívajú psychologické poznatky o tom, ako mo'no – bez oh$adu 
na akúko$vek etiku – upúta& divákovu pozornos&.“ Mediálna gramotnos) patrí spolu s funk$nou a informa$nou 
„gramotnos)ou“ medzi tie, ktoré si vy#aduje nová doba a sú$asná spolo$nos). Okrem toho médiá prebrali na 
seba úlohu informátora a vzdelávate(a, ktorú mali v minulosti predov%etk&m %koly.  Bola to %kola, kto pomáhal 
odstra'ova) neznalos), $i negramotnos).  Predmet mediálna v&chova vo formálnom vzdelávaní poskytuje priestor 
na to, aby %kola mohla odstra'ova) nedostatok informácií, formova) názory, postoje, rozvíja) kritické myslenie 
vo vnímaní médií a prostredníctvom nich aj sveta okolo nás. Oproti ostatn&m oblastiam tu v%ak existuje zásadn& 
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rozdiel. Do predmetu mediálna v&chova si u# #iaci (digitálni domorodci) priná%ajú obrovsk& objem predchádza-
júcich znalostí. Buckingham ich priamo ozna$uje pojmom experti. Do úvahy teda treba bra) aj fakt, #e s obsahom 
b&vajú niekedy oboznámení viac %tudenti ako u$itelia. Z uvedeného vypl&va oprávnená po#iadavka zavedenia 
mediálnej v&chovy do %kôl.
 Problematika v&chovy k mediálnej gramotnosti je u# nieko(ko desa)ro$í celosvetovou spolo$enskou 
i vedecko-v&skumnou témou. Na Slovensku mediálna v&chova zaznamenala rozvoj predov%etk&m v posled-
nom desa)ro$í. Jej opodstatnenie dnes u# nie je otázkou, je samozrejmos)ou. Na+alej v%ak otvorenou otázkou 
zostáva príprava budúcich u$ite(ov mediálnej v&chovy a zaradenie metodiky rozvoja schopností kritického mys-
lenia do obsahu +al%ieho vzdelávania u$ite(ov. Rovnako dôle#itou a vá#nou je otázka implementácie kritického 
myslenia do cie(ov v%eobecnovzdelávacieho predmetu mediálna v&chova a jeho praktické uplat'ovanie, ktoré 
by zanechalo efektívne v&sledky. Predpokladáme, #e prognóza v&voja mediálnej v&chovy by mohla by) pomerne 
priaznivá, pokia( by sa podarilo do praxe prenies) konkrétne teoretické koncepcie, plány a návrhy. Nevyhnutné 
je cie(avedome, kvalitne a odborne zvy%ova) mediálnu gramotnos) samotn&ch pedagógov mediálnej v&chovy 
pomocou akreditovaného vzdelávacieho programu mediálna v&chova vo forme  kvalifi ka$ného %túdia. Ve(k&m 
nedostatkom v oblasti mediálnej v&chovy na Slovensku je nespolupráca jednotliv&ch subjektov, ktoré sa mediál-
nej v&chove viac alebo menej odborne venujú. Odstráneniu tohto problému by mohla v&razne pomôc) existencia 
web stránky www.medialnavychova.sk, ako aj fungovanie International Media Education Centre pri Fakulte mas-
mediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
 "kola a jej zapojenie do vzdelávacích projektov je v&znamn&m $inite(om na ceste za skvalitnením 
eduka$ného procesu mediálnej v&chovy. Je symbolickou aj faktickou pôdou, na ktorej sa u$ite( a #iak stretávajú. 
A je na %kole a jej prístupe k úrovni kvality vzdelávania, $i ponúkne pôdu úrodnú alebo pôdu, z ktorej sa bude 
da) )a#ko o$akáva) dobrá úroda. Osobnos) u$ite(a zohráva vo v&chove k mediálnej gramotnosti v&znamnú úlohu. 
U$ite( má by) #iakovi rovnocenn&m partnerom na diskusiu, kormidelníkom v mori zdanlivo známych a dôvern&ch 
informácií, zárove' záchrann&m kolesom, o ktoré sa mô#e #iak v prípade potreby zachyti). Aby túto náro$nú úlo-
hu u$ite( zvládol, musí si sám zvy%ova) úrove' mediálnej gramotnosti, rozumie) metódam rozvoja kritického mys-
lenia, aby vedel #iakov na hodinách zauja) praktick&mi metódami a atraktívnymi formami práce. Pre plnohodnotné 
dosiahnutie cie(ov predmetu mediálna v&chova v teoretickej, no predov%etk&m v praktickej rovine platí, #e závisí 
v podstatnej miere od vyu#itia aktiva$n&ch metód. U$ite( má #iaka motivova) a pozitívne núti) pracova); 
samostatne, nezávisle a tvorivo myslie), a tak sa aktívne zapája) do vyu$ovacieho procesu. Aktiva$né metódy 
a formy práce sú základn&m stavebn&m kame'om koncepcií rozvoja kritického myslenia uplat'ovan&ch na 
Slovensku. Autori u$ebn&ch textov a metodík mediálnej v&chovy by mali ma) na zreteli potrebu kvalitn&ch a kom-
plexn&ch materiálov, ktoré by v sebe okrem v&sti#nej teoretickej základne obsahovali aj konkrétne praktické návr-
hy pou#itia metód rozvoja kritického myslenia pri jednotliv&ch tematick&ch celkoch v&chovy k mediálnej gramot-
nosti. Sú$asná situácia nie je jednoduchá a vy#aduje ve(a poctivej práce. Zostáva veri), #e stále bude na Slovensku 
pár nad%encov a priaznivcov formálnej i neformálnej mediálnej v&chovy, ktor&m sa podarí nájs) na nazna$ené 
otázky také odpovede, ktoré povedú k skvalitneniu vzdelávania jednotlivca, a t&m zárove' aj skvalitneniu #ivota 
celej spolo$nosti.
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