
MEDIÁLNA VÝCHOVA /MEV/ 

Cieľom mediálnej výchovy je rozvinúť: 

 schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií a ich produktmi, 

 spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo 

znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania 

„mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a 

ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-

vzdelávaciu a mravnú), 

 schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných 

informácií, 

 schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť 

uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať. 

 

Návrh tém a cieľov mediálnej výchovy ako súčasť povinných učebných predmetov (do 

ročníkov podľa uváženia vyučujúcich): 

Témy, ktoré je možné integrovať do etickej výchovy: 

1. Médiá a hodnoty (výchova kritického recipienta) 

2. Násilie v médiách ( spôsoby jeho prezentácie a jeho účinky na človeka) 

Ciele pre obe témy: 

- žiak chápe skutočný význam hodnôt pre človeka a odhaľuje kedy ich médiá spôsobom 

zobrazenia deformujú, rozlišuje hodnoty od pseudohodnôt, 

-žiak zaujíma kladný postoj k mediálnym produktom, ktoré poskytujú pozitívne hodnotové 

orientácie pre život človeka a vyberá si takéto pre svoj konzum,. z tohto pohľadu posudzuje 

rôzne žánre, napr. aj spoločenskú a sociálnu reklamu, 

- žiak zaujíma negatívny postoj k mediálnym obsahom, ktoré odporujú etickým normám, 

prinášajú deformovaný pohľad na hodnoty a ohrozujú či škodia jeho osobnostnému vývinu 

(predovšetkým nerešpektujú právo človeka na ochranu jeho intimity, propagujú násilie ako 

normálnu a akceptovateľnú formu riešenia medziľudských a spoločenských konfliktov). 

3. Mediálna etika 

Ciele: 



- žiak hodnotí mediálne obsahy z etického hľadiska, 

- žiak pozná etické i neetické postupy novinárov, dokáže ich rozlišovať medzi etickými a 

neetickými mediálnymi obsahmi v médiách, dokáže sformulovať pozitívny ohlas na článok 

aj vyjadriť nespokojnosť s neetickým obsahom a nadviazať kontakt s regulačným orgánom, 

- žiak dokáže komunikovať s inštitúciami, ktoré dohliadajú nad rešpektovaním etických 

kritérií v mediálnych produktoch. 

4. Účinky médií na človeka 

Ciele: 

- žiak rozpoznáva účinky médií, reflektuje ich vo vzťahu k vlastnej osobnosti, je schopný 

regulovať vlastné mediálne správanie a konzum médií a ich obsahov, 

- žiak zodpovedne uplatňuje vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomuje 

si dôsledky svojho výberu prednostne vo vzťahu k vlastnej osobnosti, 

- žiak selektívne využíva mediálne obsahy, orientuje sa na tie, ktoré pozitívne vplývajú na 

jeho osobnosť 

Témy, ktoré je možné integrovať do SJ a literatúry: 

1. Môj deň s médiami (médiá sprevádzajúce môj deň, reflexia vlastného mediálneho 

             konzumu ) 

Ciele: 

- žiak sa zamýšľa nad významom médií vo vlastnom živote, nad dôvodmi ich využívania 

uvedomuje si miesto médií v jeho voľnom čase, 

- žiak je schopný definovať, ktoré médium využíva najčastejšie, ktoré ho najviac ovplyvňuje – 

a prečo. 

2. Programy pre deti a mládež v televízii a v rozhlase 

Ciel (spoločný pre témy Programy pre deti a mládež v televízii, mládežnícke časopisy, 

Ako zhodnotiť filmové dielo): 

- žiak si vyberá z produktov určených pre deti a teenegerov (detské a mládežnícke časopisy, 

rozhlasové a televízne relácie, filmy, počítačové programy), podľa kvality ich obsahu v súlade 

s vlastným osobnostným prínosom. 

3. Mediálni a skutoční hrdinovia 

Ciele: 

- žiak rozlišuje medzi mediálne zobrazovanými vzormi a reálnymi – uvedomuje si čo 

skutočne z človeka robí hrdinu, 

- žiak kriticky hodnotí mediálne prezentované vzory správania mediálnych hrdinov. 

4. Mediálna „realita“ vo vzťahu ku skutočnosti 



Ciele: 

- žiak chápe a interpretuje symbolicky zobrazený obsah mediálnej reality, znakový systém 

"reči filmu", 

- žiak rozlišuje medzi fiktívnymi a dok. filmovými žánrami, ich typickými znakmi, odlišnými 

spôsobmi odzrkadľovania a interpretácie reality, 

- žiak zaujíma postoj k mediálne zobrazovanej realite, a jej vyjadrovacím prostriedkom, 

pričom vie odhaliť prípadné manipulatívne prvky výpovede.. 

5. Ako zhodnotiť filmové dielo 

Ciele: 

- žiak hodnotí formálnu a obsahovú stránku filmového diela podľa kritérií, 

- žiak chápe, že najmä posolstvo filmu a verné zobrazovanie ľudských hodnôt robí dielo 

hodným sledovania, 

- žiak je schopný sformulovať kritický ohlas na filmové dielo. 

6. Druhy a typy periodickej tlače 

Ciele: 

- žiak charakterizuje tlačené médiá v ich odlišnosti od ostatných druhov médií, pozná druhy 

a typy periodickej tlače 

7. Spravodajské a publicistické žánre v tlačených médiách 

Ciel: 

- žiak rozlišuje medzi spravodajským a publicistickým spracovaním témy v médiách, medzi 

faktickou informáciou a interpretáciou faktu; chápe že neoddeľovanie faktickej informácie 

od komentára môže byť prostriedkom manipulácie mediálnych tvorcov 

8. Profesia novinár 

Ciel: 

- žiak získa prehľad o náplni práce novinára v rôznych druhoch médií a chápe nevyhnutnosť 

spĺňať osobnostné predpoklady pre výkon tejto profesie dodržiavať etické normy, neustále si 

rozširovať odborné vedomosti. 

9. Mládežnícke časopisy 

Ciele: 

- žiak odhaľuje manipulatívne prvky v časopisoch pre mladých, ktoré vnucujú určitý obraz 

ideálneho dievčaťa, či chlapca, 

- žiak selektívne využíva špecializované (pre neho určené) tituly periodických médií, kriticky 

posudzuje kvalitu obsahovej zložky a vyberá si tie, ktoré pozitívne ovplyvňujú jeho osobnosť 

10. Prostriedky presvedčovania a ovplyvňovania v reklame 



Ciel: 

- žiak dokáže identifikovať a zaujať kritický postoj k technikám presvedčovania recipientov    

v reklame, odhaliť, kedy reklama podporuje vznik konzumných návykov, spôsobov života, 

vytváranie pseudopotrieb , ale aj identifikovať pozitívne vplyv reklamy na postoje ľudí napr. 

v environmentálnej reklame, charitatívnej reklame a pod. 

 

Témy, ktoré je možné integrovať do Občianskej náuky: 

1. Médiá a ich úloha v spoločnosti (organizácia a postavenie médií v spoločnosti, 

faktory ovplyvňujúce médiá, vplyv médií na život jednotlivca – jeho postoje a správanie 

vplyv médií na život spoločnosti 

Ciele: 

-  žiak pozná a odlišuje jednotlivé druhy médií a chápe ich špecifické funkcie, 

- žiak chápe moc médií ovplyvňovať politickú moc, mechanizmy riadenia spoločnosti a 

verejnú mienku. 

2. Publikum médií 

Ciele: 

- žiak chápe ako ovplyvňuje záujem publika o mediálne obsahy výšky príjmov v médiách 

a programovú ponuku médií, 

- žiak vie podľa charakteristík konkrétneho média opísať jeho publikum 

- žiak má základné informácie o výskumoch publika. 

3. Mediálna legislatíva 

Ciele: 

- žiak pozná základné zákony tvoriace mediálnu legislatívu, pozná svoje práva a možnosti 

v zmysle uplatnenia aktívneho občianskeho prístupu, 

- žiak dokáže komunikovať s inštitúciami, ktoré dohliadajú nad rešpektovaním etických 

kritérií v mediálnych produktoch a preukáže tak aktívny občiansky prístup. 

 

Dejepis 

1. História a súčasnosť médií 

Ciel: 

- žiak disponuje základným prehľadom o druhoch médií v historickom kontexte a porovnaní, 

ich funkciách 

 

Informatika 



1. Počítačové hry ( hodnoty prezentované v počítačových hrách, počítačové pirátstvo, 

počítačové hry a násilie, ich účinky na človeka) 

Ciel: 

- žiak si vyberá z produktov určených pre deti a teenegerov ( počítačové programy) podľa 

kvality ich obsahu v súlade s vlastným osobnostným prínosom. 

2. Internet ( internet ako zdroj informácií, jeho výhody, nevýhody, možnosti využitia 

v procese učenia , nebezpečenstvá a úskalia virtuálneho sveta, ochrana a porušovanie 

autorských práv na internete, tvorba vlastného mediálneho produktu) 

Ciele: 

- žiak chápe podstatu Internetu ako informačného a vzdelávacieho média, 

- žiak ho dokáže využívať s mierou pre uspokojovanie vlastných potrieb 

- žiak si uvedomuje nebezpečenstvá Internetu a vie na ne reagovať, 

- žiak odmieta neetické obsahy a porušovanie etiky na Internete, 

- žiak dokáže vytvoriť vlastný mediálny produkt, 

- žiak je schopný definovať klady a zápory internetovej komunikácie a práce s internetom       

vo všetkých jej aspektoch – vyhľadávanie informácií, prijímanie spravodajstva, vyhľadávanie 

a sťahovanie relácií, filmov, hudobnej produkcie, vrátane postoja k morálnemu rozmeru 

„pirátstva“ , chatovanie, nadväzovanie internetových známostí a tiež vytvárania si virtuálnej 

identity... 

 

 

Hudobná výchova 

1. Hudba a médiá (hudba ako súčasť mediálnych obsahov, úloha hudby 

v dramaturgii filmového diela, hudobné videoklipy a vzory správania v hudobných 

videonahrávkach 

Ciele: 

- žiak dokáže rozoznať hodnoty komunikované v hudobných reláciách, videoklipoch, 

- žiak dokáže zaujať hodnotiaci postoj k zábavným reláciám v TV, 

- žiak hodnotí mediálne prezentované vzory a dokáže ich odlišovať od pseudohodnôt, 

- uvedomuje si úlohu zvuku a hudby v médiách a v jeho živote. 

 

Výtvarná výchova 

1. Reklama (Moje skúsenosti s reklamou. Reklamný plagát, bilboard, leták. Tvorba 

reklamného plagátu) 



Ciele: 

-žiak dokáže reflektovať svoj vzťah k reklame a jej vplyv na vlastné správanie, 

- žiak dokáže zaujať hodnotiaci postoj k nej, 

- dokáže vytvoriť reklamný plagát, leták a pod. 

Zdroj: Kacinová, V.: Experimentálne učebné osnovy nepovinného a voliteľného predmetu 

mediálna výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ, Bratislava, ŠPÚ , 2004 

Zaradenie prierezovej témy mediálna výchova v predmetoch: 

Slovenský jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, občianska výchova, etická 

výchova, náboženská výchova, dejepis, informatika. 

 


