
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (7. ročník)

Charakteristika předmětu

Mediální výchova je povinně volitelný předmět, který rozšiřuje znalosti a dovednosti žáků 7. třídy v oblasti, se kterou se díky 

průřezovému tématu Mediální výchova setkávají v rámci většiny vyučovacích předmětů. Cíle lze shrnout do dvou složek předmětu:

1. Analýza mediálních sdělení

2. Mediální tvorba

Specifické cíle předmětu:

žák vybírá, třídí a rozlišuje produkty médií

žák se stává odolným vůči ovlivnění, má kritický přístup k informacím

žák rozvíjí svobodné rozhodování na základě kritického hodnocení nabízených informací

žák rozšiřuje svou jazykovou kulturu mluveného i psaného projevu 

žák se cvičí ve schopnosti argumentace

žák získává přehled o profesích, které se v mediální oblasti uplatňují

Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka (osvojení nových pojmů a souvislostí)

 Práce ve dvojicích (argumentace)

 Skupinová práce (řešení problémů, filmová tvorba)

 Individuální práce (vyhledávání informací, filmová tvorba – editace videa)



Metody používané při výuce:

 Dialog (hledání kompromisu, utváření názoru a postoje)

 Diskuze (argumentace, komplexní pojetí problémového úkolu, vyjádření názoru)

 Brainstorming (rozvoj asociací k danému tématu, třídění informací do skupin podle různých kritérií)

 Práce s textem, virtuálními informacemi, obrazem (fotografií) a videem (hodnocení, kritické uvažování, porovnávání s vlastní 

zkušeností)

 Kooperace (spolupráce ve skupině při dosahování daných cílů)

 Výklad

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení, postupuje podle návodu k použití, při problémech vyhledá pomoc či 

expertní službu 

•  propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení 

•  pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb 

•  ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 

•  dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu 



7. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Žák

 Sleduje svět kolem sebe, aktuální dění 

a jeho mediální obrazy

 má přehled o vývoji médií a jejich 

vlivu ve společnosti

 rozlišuje mezi objektivním faktem a 

interpretací

 kriticky hodnotí existující média a 

jejich výstupy

 přemýšlí a diskutuje o vlivu médií na 

život jednotlivce i společnosti

Týdeník – vizuální obraz a jeho interpretace, následná diskuse 

nad zachycením a vyzněním sledovaného objektu

Filmová tvorba – příprava, točení, editace filmového materiálu

+ postprodukce

Role médií v různých společnostech a historických 

kontextech- vývoj médií

Druhy médií, charakteristika a jejich vliv na život člověka 

Informační zdroje, jejich kvalita a význam

OSV:

Kooperace a kompetice

Komunikace: prostor pro sebevyjádření, 

sebeprosazení i sebehodnocení

VDO:

Právo na svobodné vyjadřování

Mediální kriminalita: šíření poplašné 

zprávy, pomluva 

Internetová kriminalita

MDV:

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení, 

záměru a reality

Fungování a vliv médií ve společnosti 

 poznává hlavní zákonitosti fungování 

reklamy

Reklama

 žák se seznámí s některými profesemi, 

které souvisí s médii

Lidé v médiích, profese související a pracující s médii



Stavba mediálních sdělení

Rozvoj komunikace interpersonální i 

komunikace masové (s diváckou veřejností)

MKV:

Různé kultury, národy, etnika a jejich 

mediální obraz (skutečnost x mediální 

fikce)

 žák je součástí filmařského týmu, který 

dokumentuje svou školu 

Tvorba mediálních sdělení

Práce v realizačním týmu

Rozvoj komunikace interpersonální i komunikace masové 

(s diváckou veřejností)
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