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Souhrn 

Práce se zabývá historií i současným stavem spolupráce mezi Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a Českou televizí v oblasti vytváření a 

poskytování vzdělávacích pořadů. Mapuje, jak v současné době probíhá proces 

vytváření vzdělávacích pořadů, shrnuje nové trendy a zabývá se výzkumy i  

ostatními aspekty vzdělávání za pomoci médií. 
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The possibilities of cooperation between the Czech television and Ministry of 

Education, Youth and Sports in the field of offering and creating educational 

programmes. 

 

 

Abstrakt 

This paper considers the history and the present state of co-operation between the 

Ministry of Education and Czech Televsion, in creating and providing education 

programmes. The paper maps over the creation of educational programmes at 

present time and brings together new trends, research works and other aspects of 

media provided education. 
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Úvod 

V novodobé historii, v devadesátých letech 20. století, začala zásadní 

proměna mediální scény. K veřejnoprávním institucím začaly přibývat ryze 

komerční soukromé společnosti, které výrazně ovlivňují trh. Paradoxně to na poli 

vzdělávání formou televizní obrazovky, v poskytování vzdělávacích pořadů 

divákovi, nepřineslo rozšíření nabídky. Předlistopadová  spolupráce České 

televize a státu přinášela velmi zdařilou, propracovanou koncepci, která dosud 

nebyla prakticky nahrazena.  

 

Tato práce byla vypracována za účelem zmapování spolupráce České 

televize a MŠMT od vzniku televize v Čechách až do současnosti. Snaží se na 

problematiku vzdělávacích pořadů nahlížet v poněkud širším úhlu a shrnout 

nejnovější výzkumy a poznatky. 

 

V úvodu práce je třeba zmínit, že došlo k zásadní změně ve struktuře České 

televize. V názvu práce se objevuje název - Centrum publicistiky, 

dokumentaristiky a vzdělávání, které již od 1. ledna 2008 neexistuje. Byla 

odštěpena jeho jedna třetina, čímž bylo rozděleno na dva nezávislé subjekty. 

Počínaje rokem 2008 vzniklo nové – Centrum vzdělávacích pořadů, jeho 

šéfdramaturgyní je bývalá vedoucí útvaru dlouhodobé programové strategie a 

vývoje Alena Müllerová. V práci bude tedy užíván výhradně termín Centrum 

vzdělávacích pořadů nebo také zkratka CVP.  

 

O současném stavu spolupráce či jakékoliv provázanosti České televize 

(ČT) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) existuje minimum 

dostupných pramenů, většina informací v textu byla získána formou osobního 

rozhovoru nebo dopisováním elektronickou poštou se zaměstnanci 

těchto institucí.  Práce však nepojednává pouze o historii, současnosti a 

vyhlídkách spolupráce. Velkou měrou se zaobírá obecnou problematikou 

vzdělávacích pořadů v Čechách i ve světě,  jejich působením na diváka, vlivem 

médií, objektivním posouzením a shrnutím dostupných výzkumů. Zaobírá se také 

dalšími organizacemi, které na poli vytváření a poskytování vzdělávacích pořadů 

figurují. V neposlední řadě se snaží nalézt možná řešení spolupráce do budoucna. 
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Média 

Vzdělávání formou elektronických médií skrývá obrovské možnosti. Na 

jedné straně je velmi efektivní, často zábavné, vzdělává až několik set tisíc diváků 

v reálném čase, dokonce bez větších nároků na prostor i lidské zdroje. Ve 

srovnání s klasickou formou výuky by 500 000 žáků s televizí (pomocí 

jednoduchého výpočtu, budeme-li počítat 30 žáků na jednoho pedagoga) muselo 

zastoupit zhruba 16 666 učitelů učících v 16 666 učebnách. Dalšími náklady jsou 

potom energie, jako vytápění, osvětlení učeben, pronájmy, údržba a také náklady 

na dopravu 500 000 žáků na místo vzdělávání.  Na straně druhé stojí početné 

výzkumy a teorie o škodlivosti sledování televize, což povětšinou souvisí i se 

vzdělávacími pořady. Nejde zde o zobrazování násilí či pornografii, pozornost je 

soustředěna pouze na pořady, které mají vzdělávací charakter. I tak mezi 

nejčastěji zmiňované negativní aspekty patří přílišná pasivita, nedostatečné 

budování komunikačních návyků a problematika všudypřítomných reklam.  

 

Podstatnou částí této kapitoly jsou také zákonitosti vztahu mezi médii a 

vládou, tedy státem. Ta ovlivňuje jejich činnost vytvářením zákonů, nařízení, 

kterými je mohou podporovat, nebo také naopak omezovat. „Prvním aspektem, 

který je při diskusi o vztahu politiky a médií potřeba zdůraznit, ...je vzájemnost 

tohoto vztahu...“ [1, str. 134] 

 

Moc médií 

 Média mají obrovskou moc, ať už hovoříme o televizi, nebo jiném druhu 

médií. Tím, že vlastní velké množství nástrojů jak ovlivnit názor nebo zcela 

směrovat myšlení lidí, se z médií stává také snadno zneužitelné médium. I když 

přesně definovat a klasifikovat, kde a jakým způsobem média ovlivnila myšlení 

lidí, je velmi nesnadné. Je však jisté, že k tomu velmi často dochází.   

  

 S tím úzce souvisí fakt, že celoplošná média zpravidla ovládá jen několik 

málo institucí. „V praxi to znamená, že v každé části mediálního sektoru 

kontroluje pět největších společností 50-90 % nákladu, sledovanosti, 

poslechovosti, prodeje či podílu na trhu“ [1, str. 116-117]. Tyto společnosti mají 
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dostatek finančních prostředků, aby získávaly podíly v ostatních menších 

společnostech, popřípadě je z trhu úplně vyloučily. Jejich moc, moc monopolu, 

tak sahá až tak daleko, že mohou určovat tvář  určitého druhu produktu, a tím 

ovlivňovat své okolí.  Omezená konkurence je také důsledkem velmi vysokých 

nákladů za technologie, výrobu a distribuci. Tedy založení celostátního deníku,  

tím více celoplošné televizní stanice. 

  

 Významnou měrou může ovlivňovat média jejich majitel. Je poměrně 

častým jevem, že majitel politicky, názorově, či jinak ovlivňuje chod své 

společnosti. Stává se tak, že názor jednotlivce mohou přebrat desítky či tisíce 

dalších, kterým byla určitá myšlenka jednoduchým zmanipulovaným způsobem 

podána.   

 

Média a stát 

 Se spoluprací MŠMT a České televize úzce souvisí téma ovlivňování médií 

vládou. Vláda, politici, mohou působit jak pozitivně, tak i negativně. Oba dva tyto 

„tábory“ disponují značnou mocí a do jisté míry na sebe „žárlí“. Stát má tendence 

ve jménu lidu, který zastupuje, vymezovat, co a jak lze např. v televizi říci. 

Naopak televize se snaží prosadit  ústavní svobodu slova v co nejširším slova 

smyslu.  Mezi hlavní styčné plochy těchto dvou institucí patří : 

- zákony, kterými vláda bezprostředně ovlivňuje chod médií i 

v demokratickém světě 

- tiskové konference a tisková prohlášení, oficiální zdroj nejčerstvějších 

zpráv, na kterých jsou média závislá. I na tiskové konference lze do jisté 

míry omezit vstup, popřípadě ji uspořádat pouze pro uzavřený okruh 

určitých mediálních subjektů. To sebou nese možná znevýhodňování těch 

médií, která se na seznam hostů, ať už z jakéhokoliv důvodu, nedostala. 

Toto se nazývá také mediální lobbying  

- v oblasti financování může stát ovlivnit média do značné míry tím, že 

ovlivní množství vysílaných reklam nebo upraví výši koncesionářských 

poplatků 
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- zákon také umožňuje vybraným politikům přímé vstupování do vysílání 

v případech obecného ohrožení (ve vztahu k tištěným médiím žádný 

podobný zákon neexistuje) 

- přítomnost v médiích při příležitosti významných událostí, diskusních, ale i 

zábavných pořadů 

  

 Politici jsou závislí na médiích a média na politicích. Média potřebují 

politiky jako zdroj informací, jako známou tvář (známou díky médiím). Politik je 

osoba, která dodává informacím v médiích na věrohodnosti. Politik zase potřebuje 

spolupracovat, aby byl viděn, mohl prezentovat svoje názory a vtiskl se do 

povědomí.  

 

Fenomén – televize 

 Týdně strávíme u televize průměrně osmnáct hodin. Děti ve věku od 8 do 15 

let dokonce hodin dvacet pět[5]. Televize se stala významnou součástí života 

mnoha lidí. Na jedné straně může být zdrojem informací , osvěty,  podporovat 

vzdělanost lidí. Na straně druhé je zde často zobrazováno násilí, komercionalizace 

dosahuje až neúnosných rozměrů a divákovi jsou vnucovány reklamy i líbivé 

pořady nevalné kvality. Lidé jsou televizí silně ovlivněni, diskutují o pořadech, 

vznikají nová témata – televizní. Vzniká cosi, co francouzský teoretik televize 

Francois Jost nazval pojmem telerealita.  

 

 Jakýmsi předchůdcem televize byl rozhlas. Ve Spojených státech ve 30. 

letech byl rozhlas absolutně nejsilnějším médiem, nosičem informací i zábavy. 

Není asi náhodou, že velká část pořadů, které pak vysílala televize, vznikla jako 

rozhlasové formáty. Do značné míry je to stejné u všech médií, kterým můžeme 

říkat masová, ať je to tisk, rozhlas nebo online média. Televize má oproti rozhlasu 

výhodu, že emotivní složka je ještě silnější, protože nepůsobí jen zvukově, ale i 

vizuálně. Všechna masová média jsou dnes založena také na vizuální stránce. 
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Vzdělávání pomocí televize 

 Odborná veřejnost se zpravidla k vzdělávacím možnostem televize staví 

spíše skepticky. Přílišná pasivita při sledování a nedostatek aktivního zapojení 

během vzdělávacího pořadu patří k nejčastějším výtkám odborníků. Takovému 

žákovi není umožněno klást otázky, vracet se zpět k věcem, kterým porozuměl 

nedostatečně. Není mu zkrátka umožněno jakkoliv vstupovat do vyučovacího 

procesu. Televize však dokáže poměrně zábavnou formou ukázat spoustu 

informací a může tak popostrčit někoho k dalšímu studiu. Ale především televize 

nabízí mnoho dalších způsobů využití při výuce, kterých zatím dostatečně 

nevyužíváme. 

 

 Obecně se zdá, že v odborné veřejnosti je televize neoblíbené médium. Je to 

zapříčiněno způsobem, jakým jsou v současné době především soukromé televize 

koncipovány. Jejich výrazně komerční ráz tomuto médiu možná zbytečně ubírá na 

věrohodnosti a bonitě. I když televize nepopiratelně nabízí netušené možnosti, 

které je především potřeba objevit, soustředíme se často na výzkumy o  její 

škodlivosti. Je jen otázkou, jakým způsobem by již dnes mohla spolupracovat 

televize a školství, kdyby energie věnovaná výzkumům a polemikám o škodlivosti 

byla vložena do výzkumů o prospěchu, který by nám televize mohla přinést, 

kdybychom ji vhodně využívali.  

 

Negativní působení televize 

 Při objektivním popisu tématiky, kterou se zabývá tato práce, je třeba 

shrnout i poznatky a výzkumy týkající se škodlivých důsledků, které může 

sledování televize mít. Většina dostupných informací se zabývá škodlivostí 

především ve vztahu k dětem. Dospělí lidé jsou však také ohroženi, a to právě tím, 

že jim televizi nemá kdo zakázat. Televize jim často vnucuje svůj názor a stává se 

nevhodnou náplní volného času.  

 

Televize, dá se říci, pozměnila podmínky vývoje těch dětí, které se 

narodily po jejím rozšíření. Proto se stala aktuální otázka možného vlivu 

sledování televize na dítě a jeho vývoj. Dětské publikum má své specifické 
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charakteristiky, díky nimž je působením televize ohroženo mnohem víc než 

publikum dospělé. Sledování televize představuje u dětí jeden z nejčastějších 

způsobů trávení volného času, což se může projevit v mnoha oblastech. Zkoumá 

se například vliv na inteligenci, úspěch ve vzdělávání, na verbální schopnosti 

nebo na rozvoj tvořivosti. 

 

 V jednom rozhovoru [3] se vyjádřil pediatr Daniel Broughton, člen Americké 

pediatrické akademie, že malé děti do dvou let se nacházejí na důležitém stupni 

rozvoje, kdy se učí získávat podněty ze svého okolí a reagovat na ně. "Malé děti 

chtějí působit na své prostředí a dostávat odezvu, což televize nesplňuje, a to pro 

ně může být frustrující. Televize děti učí jen sedět a pasivně přijímat nabízené, 

místo aby se aktivně účastnily dění ve svém okolí," Nejmenší děti prý také neumějí 

odlišit skutečnost od fikce. "Televize je pro ně stejně reálná jako cokoliv jiného v 

jejich světě, například hraní s rodiči nebo sourozenci. Nejsou schopny vysvětlit si 

to, co vidí v televizi, jako fantazii nebo fikci." Tříleté až pětileté děti, ačkoliv 

chápou dění na obrazovce, zase špatně odolávají podbízivým reklamám a 

vnucování životního stylu. Broughton se svou studií snaží přimět rodiče, aby se 

více zaměřili na množství času, které stráví jejich děti u televize a zamýšlí se, co 

současné mladé generaci chybí, že je schopna trávit tak velké množství času před 

televizní obrazovkou. Odvádí je to totiž od ostatních aktivit, které vyžadují 

sounáležitost se svým okolím. Děti nenavazují vztahy s vrstevníky a nevěnují se 

fyzickým činnostem a sportu. Jedním z největších problémů je, že televize může u 

dětí ovlivňovat proces učení a vytváření vztahů k okolnímu světu. To vše by se asi 

dalo shrnout, že není třeba se televize zbavovat, jen věnovat svým dětem dostatek 

času, hrát s nimi hry a především více komunikovat.  

 

 Podle jiné studie[4], zabývající se především fyziologickými aspekty 

přílišného sledování televize, není vidění pouze pasivním pochodem, ale jakousi 

analogií fotografie, kdy se na sítnici oka vytváří zmenšený obrázek toho, na co 

právě pohled člověka dopadá. Zde se píše, že pozoruji-li nějaký předmět, 

nezůstávají moje oči nehybné, nýbrž předmět nepatrnými pohyby jakoby 

ohmatávají. Postup tohoto vizuálního „ohmatávání“ je naprosto individuální a je 

veden zájmem nebo nezájmem o předmět, ale i očekáváním a věděním o 

předmětu. „Drobným pohybům očí, ke kterým při tom dochází, se odborně říká 
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sakády. Při klidném pozorování jich proběhne 2 až 5 za sekundu. Během 

sledování televize se však počet sakád snižuje o 90 i více procent z 2 – 5 za 

sekundu na 5 – 7 za 20 sekund. Výrazně se zmenšuje šíře pupily jako výraz snížené 

mozkové aktivity. Oči nejen že neakomodují, protože obrazovka se nachází ve 

stále stejné vzdálenosti, nýbrž šířka zorného pole se zužuje o 97 %: z přibližně 

200 stupňů na pouhých 6 až 7 stupňů. Okohybné svaly jsou zcela ztrnulé, bez 

pohybu.“ [4] Všechny tyto změny jsou prý vyvolány médiem televize jako 

takovým, nejsou závislé na typu pořadu. 

 

 Objevují se i pozoruhodné teze, že si současné dítě již nevytváří určité 

představy a jeho fantazie se tím zmenšuje. Údajně jsou obrazy televize příliš 

hotové, než aby mohly podnítit dětskou fantazii. A jsou příliš rychlé na to, aby k 

nim dítě vůbec mohlo zaujmout nějaký osobní citový vztah a postoj. S vývojem 

fantazie v dětství ale především prý souvisí i vývoj schopnosti hlubokého 

citového prožívání, schopnost empatie – možnost vcítit se do druhého člověka, ale 

i předvídavost a schopnost řešit nové, neočekávané situace. 

Kodex České televize 

 K jednomu z často vytýkaných negativních důsledků televize je zobrazování 

násilí a jeho následný vliv na diváka. Česká televize se tomuto obsáhle věnuje ve 

svém Kodexu. Zákon o České televizi[8] předjímá přijetí tohoto Kodexu, který má 

stanovit zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání závazné 

pro Českou  televizi a její pracovníky. Zákon určuje, že se porušení Kodexu 

kvalifikuje jako porušení pracovní kázně podle zvláštního právního předpisu, 

zákoníku práce. Tento Kodex schvaluje poslanecká sněmovna a parlament ČR. 

Zobrazování násilí, pornografie či sexuálně explicitního chování se zde věnuje 

jeden z šestadvaceti článků. Ve článku 17 se mimo jiné dočteme:  

 

17.1 Česká  televize  si  je  vědoma  nebezpečí,  které  přináší  stále  častější  

zobrazování  násilí.  Proto  v pořadech, které vysílá, nedá větší prostor  

prezentaci násilí, než jaký je z hlediska uměleckého ztvárnění určitého tématu či 

zpravodajského nebo publicistického  pokrytí  skutečnosti  nezbytný.  

17.2 Česká  televize  je  povinna  sledovat  výsledky  odborných  studií  o  vlivu  

zobrazování  násilí  na veřejnost a bez zbytečného odkladu přizpůsobovat 
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programová rozhodnutí ověřeným závěrům těchto studií. Při  odůvodněném  

zobrazení  násilí  je  nutné  hledat  rovnováhu  mezi  požadavkem  pravdivosti, 

případně autentického uměleckého vyjádření a nebezpečím, že se diváci stanou 

vůči násilí otupělými. Šokující záběry jsou někdy nutné k  tomu, aby diváci plně 

pochopili význam sdělení. Časté šokování diváků  ovšem  vede  k  tomu,  že  je  

potřeba  prezentovat  stále  více  násilí,  aby  se  dosáhlo  původního záměru. Při 

přípravě pořadů o násilných činech je nutné velmi opatrně zacházet s archivními 

materiály o  událostech  podobného  druhu.  Jejich  použití  musí  být  relevantní  

tak,  aby  nemělo  za  následek zkreslení skutečnosti a vyvolání zmatených 

představ. 

17.4 Šokující záběry nikdy nesmějí být  samoúčelné. Mimořádně citlivá musí být 

práce s kamerou a detailní  záběry  se mohou  zařazovat pouze  tehdy, když  je  to 

odůvodnitelné. Česká  televize nezařadí záběry zobrazující násilí  jenom proto, že  

jsou k dispozici. Při zařazování záběrů zobrazujících násilí do zpravodajských 

pořadů vysílaných ve dne je třeba mít na paměti, že se na ně ve větší míře mohou 

dívat  i děti. Ke každému drastickému záběru  je nutné přistupovat  s vědomím, že 

divák  jej uvidí, na rozdíl od pracovníků České  televize, poprvé, zatímco  

redaktoři, kameramani, editoři  jsou na násilné scény na obrazovce zpravidla 

zvyklí. V neposlední řadě je třeba mít na zřeteli, že některé informace mohou 

nestabilním jedincům nebo dětem sloužit jako návod. 

17.5 Násilí páchané ve vzdálených zemích by mělo být zobrazováno podle 

stejných zásad jako násilí, k němuž dochází v bezprostřední blízkosti diváků. 

Lidský život a utrpení mají stejnou obecně platnou hodnotu bez ohledu na místo či 

čas.  

17.6  Česká  televize  věnuje  zvláštní  pozornost  posuzování  přípustnosti  

uvádění  záběrů  na  oběti násilných činů, nehod nebo přírodních pohrom. 

17.8  Postup  při  zobrazování  nahoty  nebo  otevřených  projevů  sexuality  v  

chování  osob  (sexuálně explicitního  chování)  závisí  na  charakteru  pořadu,  

který  Česká  televize  připravuje  do  vysílání. Zatímco  diváci  v  České  

republice  jsou  poměrně  liberální  k  výskytu  nahoty  a  scén  se  sexuálním 

podtextem  ve  večerním  uměleckém  nebo  zábavním  programu,  mohou  

považovat  za  nepřijatelné zařazení podobného obsahu do pořadů 

zpravodajských či publicistických.   
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17.9 Pro zobrazení nahoty nebo sexuálně explicitního chování musí existovat 

důvod opřený s ohledem na  povahu  pořadu  buď  o  umělecká,  nebo  o  

profesionální  editoriální  kritéria.  Nelze  připustit,  aby jediným  argumentem  

pro  zobrazení  nahoty  nebo  sexuálního  aktu  se  stal pouhý  předpoklad  zájmu 

diváků.   

17.10 Pořady s výrazně sexuálně explicitním zobrazením nelze do vysílání České 

televize zařadit mezi šestou hodinou ranní a dvacátou druhou hodinou večerní. 

Pokud takový pořad bude uváděn mimo toto časové  rozmezí,  Česká  televize  

vždy  diváky  bezprostředně  před  začátkem  upozorní  na  charakter obsahu 

pořadu. Uvedené časové omezení vysílání se vztahuje  i na programové 

upoutávky, pokud by měly výše uvedený obsah.   

17.11 Není dovoleno zařazovat do vysílání pornografické materiály.  [14] 

 

 Z toho vyplývá, že je ošetřena problematika zobrazování záběrů 

obsahujících násilí nebo sexuálně explicitní záběry. 

 

Sledovanost televizních pořadů 

 

 Televize nás nepochybně ovlivňuje víc, než si sami uvědomujeme. Celkem 

objektivní a zajímavý výzkum, zabývající se vlivem televize na žáky základních 

škol, uskutečnila v roce 2006 také PaedDr. Jitka Bělohradská[6]. Její šetření 

probíhalo formou řízených rozhovorů a dotazníku. Zúčastnilo se jej 194 žáků 5.-9. 

ročníků základních škol z celé ČR, z toho 106 dívek, 88 chlapců. Výzkum byl 

součástí širšího výzkumného šetření, probíhajícího od roku 2001 a je zaměřen  na 

možnosti sebevzdělávání žáků základních škol mimo školní vyučování a na 

mediální a informační výchovu. 

 

 Rozšíření televize v českých domácnostech je značné. Není výjimka, že 

rodina vlastní televizních přijímačů více. V současné době jsou v ČR běžně k 

dispozici dva programy státní televize a dvě televize komerční. Další možnosti 

programů skýtá kabelová a satelitní televize. Komerční televize je zaměřena 

především na zábavu a reklamu. Televize veřejnoprávní si vedle cíle bavit diváka 

zachovává i další funkce – funkci vzdělávací a informační. Česká televize nabízí 
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dokumentární filmy rozmanitého zaměření, programy zaměřené na vzdělávání 

(například na výuku jazyků či na rozšiřování počítačové gramotnosti), divák si 

může zábavnou formou ověřovat a rozšiřovat své znalosti ve vědomostních 

soutěžích, a samozřejmě televize přináší zprávy a informace z celého  světa. 

„Také skladbou kulturních a zábavných programů může být veřejnoprávní televize 

protiváhou, alternativou televize komerční. Složení nabídky obou programů České 

televize má do jisté míry vliv na využívání televize jako zdroje informací a 

prostředku vzdělávání.“ [6] 

 

 Podle výsledků šetření doktorky Bělohradské (tab.1) stráví děti u televize 

v průměru 2 hodiny 10 minut denně, stejně u dívek  i u chlapců. „Jsou však velké 

individuální rozdíly mezi dětmi – nejdelší čas u televize byl u hochů 9 hodin, u 

dívek 10hodin, nejvyšší průměrný čas u hochů 5hodin 35 minut, u dívek 8 hodin 

20 minut, 64% dívek a 68% chlapců sleduje televizi denně! 48% dětí sedí u 

televize méně než 2 hodiny denně, méně než hodinu stráví u televize 9% dívek a 

18% chlapců. Naopak 19% dětí (stejně dívek jako chlapců) sleduje televizi v 

průměru denně více než 3 hodiny.“ [6] 

 

Tab. 1 – Sledovanost pořadů 

  Dívky   

(v %)  

  Hoši     

(v %) 

 

 denně Aspoň 

týdně 1x 

nesledují denně Aspoň 

týdně 1x 

nesledují 

Filmy seriály 64 98 0 58 81 3 

Reality show 32 68 11 18 47 26 

Zprávy 25 70 11 39 60 13 

Zábavné pořady 11 55 4 7 57 13 

Sport 5 25 30 24 58 8 

Vědomostní 

soutěže 

2 28 16 11 32 16 

Magazíny 2 25 48 4 38 39 

Diskuse, rozhovory 0 7 41 13 26 45 

Dokumentární, 0 20 23 7 33 11 



 17 

naučné filmy 

Výukové programy 0 2 61 0 4 82 

Koncerty a divadlo 0 4 45 0 7 61 

 Doktorka Bělohradská se ve svém výzkumu zaměřila také na zajímavou 

součást, a to rozsah, v jakém ovlivňují sledování televize u dětí jejich rodiče, 

respektive učitelé. „Vzhledem k množství času stráveného dětmi u televize by toto 

médium mohlo být velmi  významným a účinným  výchovně-vzdělávacím 

prostředkem. To však do značné míry závisí na přístupu dospělých – rodičů a 

pedagogů, a na jejich ochotě a schopnosti cíleně s tímto prostředkem pracovat. 

Podle výsledků výzkumu má 32% dětí  rodiči omezený čas sledování televize –   v 

5. třídě je to 57%, ve vyšších třídách se počet rodičů, kteří stanovují dítěti časové 

mantinely, snižuje. Ve výzkumu se povolené časy, do kdy se může dítě dívat  večer 

na televizi, u žáků 5. – 7.  ročníků  pohybovaly  v rozmezí 21-22 hodin, v 8.-9. 

ročnících 22 (výjimečně i 21) až 23 (výjimečně 24) hodin.Pouze  20%  žáků 

vypovědělo, že jim rodiče zakazují některé pořady, především noční pořady, 

horory, filmy a pořady zobrazující sex a násilí, v několika (málo početných) 

případech také reality show (Vyvolené – především  jejich noční části), a dokonce 

v ojedinělých případech i telenovely. Naopak 38% se dle své výpovědi může dívat, 

na co chce.“ [6] 

 

  Na vysokou sledovanost televize má nepochybně vliv i relativně levná 

elektronika. Počet televizorů v rodinách stoupá a obrovské procento dětí má 

televizi vlastní, ve svém pokoji, jak dokazuje i výzkum doktorky Bělohradské – 

50% dětí má vlastní televizi ve svém pokoji, přičemž počet dětí s televizí  stoupá s 

věkem  –  žáci  5.-7. tříd mají vlastní televizi v 33%, osmáci v 45%, v 9.  třídách  

je  to  již 72%. Výrazně více mají ve svých pokojích televize dívky (57% oproti 

43% u hochů). 26% dětí uvedlo, že se na televizi dívají většinou společně s rodiči, 

žádné dítě však sledování televize nemá omezeno pouze na přítomnost rodičů. 

20% rodičů doporučuje dětem některé vybrané pořady. 

 

 Z toho lze usuzovat, že rodiče ani děti nevnímají televizi jako výchovný 

prostředek. Minimálně pak dochází k nějakému uvědomělému výběru pořadů a 

výchově. Ve školách by to mělo být naopak. Ve škole by měla být televize 

jakožto významná náplň volného času žáků určitě častým zdrojem podnětných 
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diskusí. Výzkum však vypovídá spíš o minimálním zájmu učitelů o toto téma. 

Pouze 4% žáků vypovědělo, že některý z učitelů  aspoň 1x týdně doporučí pořady 

v televizi, 72% žáků připustilo, že učitelé občas doporučí některý pořad. 7%  žáků 

vypovědělo, že s nimi učitelé často hovoří o vybraných televizních pořadech, 80% 

uvedlo, že s nimi učitelé hovoří o některých televizních pořadech alespoň občas. 

 

Psychologicko-pedagogické aspekty 

audiovizuálního vzdělávání 

 

 Pro správné pochopení a vymezení pojmů je třeba připomenout, jak probíhá 

učení a jaké jsou typy paměti.  

 

Učení 

Existuje více jak 30 teorií učení. Zjednodušeně lze nahlížet na tento proces 

pomocí dvou různých úrovní. V té první zahrnuje pojem učení jakékoliv 

obohacování individuální zkušenosti během vývoje jedince. V té druhé úrovni, 

kterou můžeme pozorovat pouze u člověka, se jedná o záměrné, cílevědomé a 

systematické  získávání vědomostí, dovedností a návyků. 

 

Samotný proces učení se skládá ze čtyř částí. A to z fáze motivační, 

poznávací, výkonné a kontrolní. Ve fázi motivační působí na člověka impulzy 

(podněty), které nás vybudí k aktivitě (učení). Ve fázi poznávací začínáme 

pronikat do problematiky, hledáme metody, formy jak dosáhnout cíle. 

V předposlední výkonné fázi uvádím své plány do praxe a osvojuji si učební 

materiál. Nakonec přichází fáze kontrolní, kdy kontroluji správnost postupu či 

výsledku. 

  

 Na celý proces učení má vliv několik faktorů. Mezi ty nejvýznamnější patří 

tělesný a psychický stav, stupeň intelektuálního vývoje, charakterově-volní 

vlastnosti a typové zvláštnosti.  
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Paměť 

 Paměť je psychický proces, který odráží minulé prožitky i vzorce chování ve 

vědomí člověka.  V paměti nalezneme i informace získané úmyslně – učením. 

...v psychologii je nutné rozlišovat paměť v užším a širším slova smyslu: v užším 

smyslu se pamětí rozumí úmyslné vštěpování a vybavování určitých zkušeností, 

nejen např. určitých poznatků (příkladem je činnost školáka zaměřená na osvojení 

určitého učiva), ale i určitých návyků, v širším smyslu se pak pamětí rozumí 

uchovávání a intervence určitých zkušeností vůbec, jejich neúmyslný, nevědomý 

vliv v lidské psychice...[2, str. 363] To jsou tedy základní dva typy paměti: úmyslná, 

kde vynakládáme určité volní úsilí a neúmyslná.  

 

 V závislosti na tom, jak se myšlenkové operace podílejí na pamatování a 

vybavování, rozlišujeme paměť mechanickou a logickou. Druhy paměti se 

rozdělují do mnoha skupin. Jen některé se ale dají spojovat s učebním procesem 

probíhajícím formou televizní obrazovky. Mezi ty, které se sledováním televize 

souvisí, patří především typy paměti názorné, akustické, slovně logické, 

symbolické a citové.  U názorného typu paměti se při zapamatování a vybavování  

výrazněji uplatňuje první signální soustava (představy). Jedinci s tímto typem 

paměti si snadněji zapamatují a vybavují názorné podněty. O slovně logickém 

typu paměti hovoříme, když se při zapamatování a vybavování  výrazněji 

uplatňuje druhá signální soustava (slova). Jedinec s tímto typem paměti si 

snadněji zapamatuje pojmy, soudy a úsudky, tedy spíše myšlenkové pochody. 

Emocionální (citový) typ paměti se vyznačuje snadnějším uchováním emočně 

podbarvených zážitků.  

  

 Pro všechny zde uvedené typy paměti by mohla být forma vzdělávání 

formou televizního pořadu velmi přínosná, protože v sobě spojuje více různých 

způsobů komunikace, které vyhovují těmto několika druhům paměti, druhům 

učení a typům představivosti současně. 
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Historie  

 Tedy historie spolupráce České televize a MŠMT.  Na tomto místě 

hovoříme především o době  před listopadem 1989, protože koncept, který zde byl 

v období komunismu, byl v mnohém jiný než koncept, jaký jsme mohli vidět 

v letech následujících, a který vlastně trvá dodnes. Bohužel i přes obrovské 

možnosti, jaké nám televize v dnešní době nabízí, se dá říci, že byl 

propracovanější  než dnes.  

 

 Počátky České televize sahají až do předválečného období, kdy po tom , co 

byla práce na 6 let přerušena 2. světovou válkou, bylo v roce 1948 spuštěno první 

zkušební vysílání. V Praze v Měšťanské Besedě se zkušebně začalo vysílat v roce 

1953 a v únoru roku 1954 bylo prohlášeno vysílání za pravidelné, avšak až 29. 

prosince 1958 vysílala televize po celý týden. Záhy začala vznikat i další studia 

v Brně, Bratislavě, Košicích. V roce 1970 bylo vysílání České televize obohaceno 

o druhý program, na němž se od roku 1973 vysílal pravidelně barevný program. 

Česká televize byla od svého vzniku až do roku 1989 více či méně ovlivňována 

totalitní politikou komunistické strany (s výjimkou roku 1968, kdy se televizní 

publicistika a zpravodajství ocitly v úplně nové, do té doby neznámé, situaci. 

Zbavené cenzury a ideologických zábran se na pár měsíců staly objektivním 

informátorem a urychlovačem společenských změn toho roku). 

 

T V Š – Televizní vysílání pro školy 

 Vysílání, které bylo zaměřeno na vzdělávání a mělo přinést vzdělávací 

pořady také přímo do škol. V průběhu let došlo mnoha změn, ale v zásadě bylo 

dobře propracované.    

 

 Po pěti letech existence Československé televize bylo v roce 1958 zahájeno 

jednou týdně půl hodiny dlouhé vysílání pro mateřské školy, rozšiřované 

v pozdějších letech o další typy vzdělávacích cyklů vytvářených tak, aby 

navazovaly na učivo určitých typů škol a určitých ročníků. Kooperace televize a 
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státu byla v následujících letech na svou dobu velice propracovaná.  Pravdou je, 

že to byla televize de facto vlastněná státem. 

 

  Experimentálním ročníkem klasického dopoledního televizního vysílání pro 

školy, konkrétně pro 3. až 5. ročníky, byl školní rok 1963 – 1964, který měl 

prověřit, jak je televize se školou, respektive s pedagogy, kteří s televizí při výuce 

pracují, schopna spolupracovat.  Redakce pro školy, jak se jmenovala redakce, 

které předcházela dnešnímu Centru vzdělávacích pořadů, dokonce začala 

připravovat metodické listy pro jednotlivé pořady, které publikovala 

v Učitelských listech. Kromě rozšíření pořadů i pro vyšší ročníky se v této době 

plánovalo také rozběhnutí pondělních večerních předpremiér pro učitele. Do 

těchto pořadů se zařazovaly zejména náročnější fyzikální, matematické či 

chemické lekce, které vyžadovaly předchozí přípravu, později všechny lekce 

určené ročníkům druhého stupně základních škol. Standardní doba vysílání 

pořadů připravených Redakcí pro školy byla středa a  pátek. Jeden takový díl trval 

přibližně dvacet až pětadvacet minut a začínal vždy v deset hodin dopoledne, po 

velké přestávce.  

 

 Doba vysílání pořadů se díky spolupráci televize a učitelů samotných během 

let různě proměňovala. V reakci na požadavky učitelů se také upustilo od 

maximálního kopírování učebních osnov a začaly se spíš vytvářet pořady, které 

rozšiřovaly látku způsobem, který nemůže žákům zprostředkovat učitel ve třídě.  

Komentář Zdeňka Michalce z  Československé televize z roku 1961 vysvětluje 

důvod, proč se tvořily pořady z občanské a estetické výchovy nebo např. sportu: 

„V prvních dvou letech (1958 až 1960 – pozn. autora) jsme se snažili co nejtěsněji 

navazovat svými pořady na školní osnovy. Potom nám však poradní sbor, který 

byl od počátků školního vysílání při Redakci pro školy vytvořen z učitelů praktiků, 

pracovníků VÚP (Výzkumný ústav pedagogický – pozn. autora) i ministerstva, 

doporučil uvolnit tento úzký vztah k osnovám a zařazovat pořady a náměty, které 

škola nejvíce potřebuje, protože je může nepříliš názorně zpracovat.“ O několik 

let později, v roce 1969, si podle Jana Pospíšila „...do budoucna nelze školní 

televizi představit jinak než ve vnitřně spojitých seriálech vázaných na osnovy.“  
[7, str . 43] Na přípravách těchto pořadů se podíleli jak pedagogičtí pracovníci, tak 

televizní tvůrci. Televizní tvůrci však měli zpravidla větší vliv. Znali možnosti, 
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které  při vytváření pořadů mají, a inklinovali spíše k obecnějším atraktivním 

tématům, vedeni požadavkem univerzální použitelnosti vyráběného pořadu. 

Přesto se často po roce 1969 stalo vysílaní v rámci cyklu Televizního vysílání pro 

školy  ideologicky podbarveným. I přes výtky pedagogů se škola i tvůrci často 

podřizovali diktátu strany.  

 

 Z dnešního pohledu se jednalo často o velmi kuriózně řešené způsoby, jak 

telefikovat učebny plné žáků. S jedním takovým návrhem přišla např. 

v šedesátých letech francouzská firma Thomson-Houston (obr. 1). 

 

 

Obr. 1 

Učebna vybavená zařízením Thomson and Houston: každý žák sleduje obraz 

v zrcátku přímo na své pracovní ploše. [7, str. 47] 

 

Archiv České televize 

 Díky ochotě paní Petráskové, hlavní archivářky, která se se mnou sešla, 

jsem měl unikátní možnost nahlédnout do archivu České televize. Kromě 

množství zajímavých informací jsem si mohl také zapůjčit ročenky České 
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televize. Publikace, obsahující širokou škálu informací týkajících se hospodaření a 

především celkového přehledu o činnosti České televize. Archiv v současnosti 

eviduje 8695 vzdělávacích pořadů, včetně jazykových kursů. Tyto pořady jsou 

převážně majetkem České televize a nelze je běžným způsobem získat k dispozici. 

 

Současnost 

 V současné době pokračuje trend nastartovaný již v devadesátých letech a 

prakticky neexistuje mezi Českou televizí a MŠMT žádný druh přímé spolupráce. 

Není a ani se neplánuje propojení těchto dvou institucí, jako tomu bylo 

v minulosti při připravování Televizního vysílání pro školy, doplněného například 

metodikou upravenou pro učitele tak, aby mohli s žáky u televize pracovat. Obě 

veřejnoprávní televizní stanice od roku 2000 vysílají 24 hodin denně, celkový 

objem vysílání za rok je tedy 17 520 hodin. Ve struktuře vysílání veřejnoprávních 

televizí mají největší zastoupení kinematografické filmy a televizní hry spolu se 

zprávami a naučnými a vzdělávacími pořady. Dohromady zabírají necelou 

polovinu vysílání. 

 

 Hovoříme-li ale o nepřímých druzích spolupráce, najdeme několik případů, 

kdy se tyto dvě instituce do jisté míry propojí. Tak především je Česká televize, 

stejně jako jakákoliv jiná společnost, oprávněna žádat ministerstvo o grant v rámci 

jím vypsaných grantových nabídek. Tím dochází k tomu, že mohou být některé 

projekty České televize financovány ze sektoru státní pokladny, který spravuje 

MŠMT. 

 

Grantové programy 

 Je-li spolupráce formou grantových programů tím nejvýznamnějším druhem 

spolupráce České televize a MŠMT v současnosti, je dobré si připomenout, jakým 

způsobem tento proces probíhá. 
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 V první řadě je třeba si zajistit přehled o grantových programech 

ministerstev, ale i magistrátů či evropských fondů. Se svým projektem, který musí 

mít zadavatelem určené kvalitně zpracované náležitosti, následně žádám o 

přidělení finančního grantu na konkrétní projekt. Tento je a nebo není přidělen 

v závislosti na kvalitě projektu. O tom rozhoduje donátor. Následně projekt 

rozšíříme a prezentujeme. V případě, že nám jsou poskytnuty finanční prostředky 

na jeho uskutečnění, tak ho můžeme začít realizovat. Zjednodušeně takový projekt 

vypadá přibližně takto: 

• má jednoznačný a zajímavý název 

• obsahuje hlavní ideu a stručný obsah projektu 

• cíle projektu 

• cílovou skupinu 

• jednotlivé aktivity projektu 

• formy a metody práce 

• časový harmonogram projektu 

• realizační tým projektu 

• popisuje prostorové a věcné zabezpečení projektu 

• obsahuje podrobný rozpočet projektu 

• obsahuje další finanční zdroje 

  

Člověk v tísni, v.p.s. 

 Další specifickou styčnou plochou mezi MŠMT a Českou televizí je veřejně 

prospěšná společnost Člověk v tísni. Počátky této organizace sahají až do roku 

1992, kdy ještě pod názvem Nadace Lidových novin provozovala projekty na 

pomoc lidem v nouzi. V roce 1994 se však název - a nejen ten, mění na název 

Nadace Člověk v tísni, společnost při České televizi. Česká televize je 

spoluzakladatelem této organizace a pravidelně přispívá na její chod částkou 

1 500 000,- ročně.  

 

 Vzhledem ke způsobu financování Nadace Člověk v tísni je zřejmá také 

úzká provázanost s různými ministerstvy, včetně Ministerstva školství. Je totiž 

financována několika způsoby. Pomocí zahraničních vládních prostředků, 
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prostředků Evropské unie, příjmy od jednotlivců a firem, ale především vládou 

ČR a prostředky samospráv v rámci grantových nabídek. 

 Spolupráce této organizace, financované povětšinou z veřejných zdrojů, 

s Českou televizí je velmi výrazná, ale především není založená pouze na finanční 

pomoci, čím je bohužel ojedinělá. Podle slov ředitele programu Jeden svět na 

školách, člena výkonné rady společnosti Člověk v tísni, pana Karla Strachoty, 

spolupracují s Českou televizí relativně často. Především při vytváření 

dokumentárních filmů programu Jeden svět. Česká televize často spolupracuje 

jako producent, koproducent jednotlivých dokumentů, ale neiniciuje jejich vznik. 

V neposlední řadě se podílí také na tzv. postprodukci, což je technické zpracování 

hotového filmu. Česká televize se díky svému bohatému technickému zázemí 

stará o střih, zvuk, či doplnění dokumentu o různé archivní snímky.  

 

Jeden svět na školách 

 Mezi nejvýznamnější a především snadno dostupné zdroje vzdělávacích 

pořadů pro učitele základních i středních škol a pracovníky různých neziskových 

organizací pracujících s mládeží patří programová nabídka Člověka v tísni. Ta 

obsahuje přes 70 dokumentárních filmů, ale i velmi dobře zpracované dodatkové 

materiály k pořadům, jako didaktické příručky s podrobnými synopsemi 

(přehledy) filmů, ukázkami interaktivních aktivit a scénáři diskusí, metodickou 

příručku „Rady a doporučení k užívání dokumentárních filmů ve výuce“, školicí 

semináře pro pedagogy akreditované MŠMT a nabízí také asistenci expertních 

skupin. 

 

 „Projekt Jeden svět na školách nabízí systematickou metodu vzdělávání 

v oblasti lidských práv, vede žáky a studenty k aktivnímu vystupování v rámci 

občanské společnosti a k formování tolerantních postojů.“ [10]  

 

 Tento projekt, do kterého je zapojeno přes 2300 škol, se snaží pomocí 

dokumentárních filmů  a jiných audiovizuálních prostředků zaujmout mladé lidi 

ve svých specificky tématicky zaměřených pořadech a filmech. Mezi stěžejní 

témata patří dodržování lidských práv, xenofobie, rasová a národnostní 

nesnášenlivost, ale i např. kapitoly z novodobé historie České republiky (v roce 

http://www.jedensvet.cz/skoly/index.php
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2007 si více než 1100 škol objednalo přes 2 800 nosičů ze souboru 

dokumentárních filmů o novodobých československých dějinách). Takové pořady 

možná v současnosti často přímo nesouvisí s obsahem učiva jednotlivých 

předmětů, ale to se brzy změní. Neboť témata, kterými se Jeden svět na školách 

zabývá, jsou obecně v mnohém potřebnější pro vývoj zdravé společnosti, než 

mnohé kapitoly z matematiky či přírodopisu. Filmy nejen přinášejí informace, ale 

především pomáhají získávat pozornost mladých lidí, vyvolávají otázky 

související s tématem a nutí k hledání odpovědí na ně. Projekt tak obrací 

pozornost k přemýšlení o hodnotách otevřené, tolerantní a demokratické 

společnosti, pomáhá při hledání souvislostí a formování vlastních názorů a 

rozšiřuje sociální, kulturní a historické povědomí. V rámci projektu byla také 

sestavena kolekce filmů zabývajících se problematikou drog a drogové závislosti. 

DVD s těmito filmy si objednalo přes 1300 základních a středních škol a zařízení 

věnujících se prevenci a léčbě drogových závislostí.  

 

Ústav pro informace ve vzdělávání 

 Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) je příspěvkovou organizací, 

přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Mezi jeho činnosti 

patří vytváření statistik v oblasti školství, spravuje Národní pedagogickou 

knihovnu Komenského, poskytuje státní správě a odborné i laické veřejnosti 

komplexní i specializované informační služby v oblasti školství a vzdělávání, 

vydává odborné publikace v oblasti vzdělávání a školství. Kromě toho vykonává 

ÚIV další hospodářskou činnost, jakou je např. nakladatelská a vydavatelská 

činnost, prodej a distribuce polygrafických výrobků, expertní, poradenská, 

analytická a výzkumná činnost, zprostředkovatelské služby v oblasti prodeje 

polygrafického zboží a materiálu, školních pomůcek a vybavení kanceláří a škol, 

programového vybavení, informačních a komunikačních technologií. To jsou 

jenom namátkově vybrané funkce Ústavu pro informace ve vzdělávání, které úzce 

souvisí s případnou tvorbou vzdělávacích pořadů, která by vzešla ze spolupráce 

České televize a MŠMT. 

 

http://www.jedensvet.cz/skoly/index2.php?id=28
http://www.jedensvet.cz/skoly/index2.php?id=27
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Národní pedagogická knihovna Komenského 

 Jedním ze zdrojů materiálů pedagogicky zaměřených je Národní 

pedagogická knihovna Komenského. Zde však můžeme najít převážně zdroje 

v podobě literatury (jako jsou učebnice pro základní a střední školy od 19. století, 

učební osnovy a plány, učební texty pro pedagogické fakulty, pedagogické 

časopisy od 30. let 19. stol., dětská literatura od konce 18. stol.). Podle paní  Mgr. 

Anny Kabzanové, vedoucí oddělení doplňování a zpracování fondů, je tu výběr 

 audiovizuální nabídky velmi omezený a zastaralý. I zde však můžeme nalézt 

některé zajímavé učební pomůcky, jako videozáznamy chemických pokusů, 

jazykové kurzy, apod. Problematická je však spolupráce mezi školami a 

knihovnou, není nijak podporována a prakticky k ní nedochází.  

 

Výzkumný ústav pedagogický 

 Výzkumný ústav pedagogický přímo spadá pod Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. Vznikl roku 1957 jako právní nástupce Výzkumného 

ústavu pedagogického J. A. Komenského, který byl zřízen dekretem prezidenta 

republiky ze dne 27. října 1945. Odborná činnost ústavu se zaměřuje na oblasti 

předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, středního všeobecného 

vzdělávání a na vzdělávání dětí a mládeže se speciálními a specifickými 

vzdělávacími potřebami. 

 

 Mezi hlavní činnosti tohoto ústavu patří  problematika rozvoje školství, 

návrhy vzdělávacích programů a dílčích pedagogických dokumentů (učebních 

plánů, učebních osnov) pro předškolní, základní a střední všeobecné vzdělávání, 

včetně speciálního, tvorba didaktických a metodických materiálů pro potřeby 

pedagogické praxe, posuzování vzdělávacích programů, učebních dokumentů, 

učebnic, metodických materiálů pro potřeby MŠMT ČR, případně dalších resortů 

a jiných zájemců, posuzování koncepce a obsahu vzdělávacích programů a 

pedagogických projektů škol. Souvislost ústavu s vytvářením vzdělávacích pořadů 

je tedy zřejmá. Působí jako kontrolní a schvalovací orgán. V případě, že je např. 

konkrétní vzdělávací pořad cíleně a plošně zařazen do výuky, bude se k němu 

vyjadřovat právě Výzkumný ústav pedagogický.  
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Zákony upravující pravidla vysílání České televize 

 „Zákon upravující pravidla vysílání České televize byl vytvořen v roce 1991 

(zákon 483/1991 Sb). Zákon č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání umožnil vytvoření duálního systému vysílání, tj. veřejnoprávní 

i soukromé televize, což mělo za následek mimořádně dynamický rozvoj v oblasti 

médií.“ [14] V roce 2001 byl přijat nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání 

(zákon č. 231/2001 Sb.). Tímto zákonem se zejména stanoví práva a povinnosti 

provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, licenční řízení a registrace 

provozovatelů převzatého vysílání. Dohled nad dodržováním zákona v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání vykonává Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání. 

Česká televize a veřejnoprávní vysílání 

 Česká televize má zákonem definované provozování veřejné služby. Je 

nezávislá na státu, není státem nijak finančně podporována a její činnost je 

financována příjmy z  televizních poplatků a příjmy z vlastní podnikatelské 

činnosti (zejména se jedná o prodej reklamního času, ale i výnosy z autorských 

práv, pronájmu techniky atd.). Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou 

a šířením televizních pořadů. Orgán, který kontroluje činnost České televize, je 

Rada České televize. Do působnosti Rady  České televize náleží především 

jmenování a odvolávání generálního ředitele České televize, schvalování rozpočtu 

a závěrečného účtu, rozhodování o stížnostech týkajících se generálního ředitele a 

mnoho dalších činností. 

 

 Informace z MŠMT 

 Abych detailně a především objektivně zmapoval všechny aspekty 

spolupráce České televize a MŠMT, bylo třeba kontaktovat i samotné 

ministerstvo. Na tomto místě bych rád vypsal informace, které jsem zde dostal, 

ale i dojmy, jaké jsem z rozhovoru měl. Po poměrně složitém a časově náročném 

procesu, kdy jsem nejprve formou e-mailu,  později i telefonicky, žádal o schůzku 
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či informace, jsem nakonec dostal kontakt na člověka, který o této tématice má 

povědomí. Měl jsem tu možnost hovořit s paní ředitelkou odboru vnějších vztahů 

a komunikace MŠMT, paní inženýrkou Kateřinou Böhmovou.  

 

 Zdálo se mi, jako by se paní ředitelka Böhmová divila, že se zajímám o věc, 

která prakticky neexistuje. Protože skutečně v současné době v podstatě neprobíhá 

žádná forma spolupráce na nějaké vyšší úrovni. Česká televize přeci vstupuje do 

klasické grantové soutěže. Podle ing. Böhmové je prý také zvykem vysílat své  

odborníky do pořadů zabývajících se aktuálními problematikou. Hovořila o 

pořadu České televize Sama doma, kde se často probírají různá témata, ke kterým 

se někdo z ministerstva vyjádří. Jsou to témata jako státní maturity či přijímací 

zkoušky.  Nezřídka se prý také stává, že nějaká organizace (vč. České televize) 

žádá ministerstvo o takzvanou záštitu a ta mu může být udělena (takový projekt se 

pak zpravidla honosí dodatkem „schváleno Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy“). Daný projekt poté získá jakýsi punc schválení. Více méně věc 

formální, avšak s nepoměrně velkým významem. 

 

 To ovšem v žádném případě neznamená, že by ze strany televize nebyl 

zájem podložený mnoha žádostmi o spolupráci. Ta se však většinou skládá 

z žádosti o finanční participaci. Česká televize například v nedávné době žádala 

MŠMT o finanční spoluúčast na učebnicovém vydání pořadu komplexně 

mapujícího přehled o zásadních okamžicích a bodech vývoje Československa ve 

20. stol., který má 28 dílů. Žádost byla zamítnuta. Celkově mi připadalo, že je 

ministerstvo spíš zavaleno žádostmi všeho druhu, na které jen opravdu výjimečně 

může kladně zareagovat. Souvisí to samozřejmě s omezenými možnostmi a 

hospodařením MŠMT.  

 

Inspirace do budoucna 

  

 Možnosti televize vzdělávat do budoucna vzrostou její digitalizací. Následné 

propojení s ostatními digitálními médii vytvoří ucelený koncept, který bude 

nabízet široké spektrum možností. Digitální vysílání umožní televizi také posílat 
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více druhů informací než jen obraz a zvuk. V tom je její budoucnost a možnosti 

využití. 

 

 Je vidět, že o koncepci speciálního kanálu věnovanému dokumentárním a 

vzdělávacím pořadům se v minulosti uvažovalo. Ještě v roce 2003 se současný 

ředitel České televize Jiří Janeček vyjádřil o programu ČT4 jako o programu 

vzdělávacím: „...čtyřka zacílí na školáky, studenty a lidi se zájmem zvyšovat si 

kvalifikaci, získávat nové dobře strukturované informace a se zájmem o vědu a 

techniku. Má být kanálem ryze vzdělávacím, v němž by našly svůj prostor 

dokumenty a naučné pořady ze všech oblastí lidského vědění , vzdělávací pořady 

(kurzy apod.). Šanci tu dostanou nejen díla zahraniční provenience, ale i domácí 

tvorba, čímž ČT de facto vytvoří další prostor uplatnění pro české tvůrce či 

studenty uměleckých škol. Vzdělávacím kanálem pak ČT ještě v podstatně větší 

míře naplní svou úlohu na mediálním trhu, tedy být institucí výchovnou a 

rozšiřující obzory diváků.“ [9]  V současné době bylo bohužel od původního 

záměru upuštěno a ČT4 se v celém svém rozsahu věnuje sportu, jak už napovídá 

jeho celý název: ČT4 sport. Je jen otázkou, jak budou zaměřené pořady na dalších 

kanálech. Například kanál ČT5 by mohl nabízet programovou skladbu zaměřenou 

na dokumentární a jiné vzdělávací pořady. Existují o tom i objektivní reálné 

zmínky, nejedná se ale zatím o oficiální informace. 

 

 Možností spolupráce České televize a MŠMT je skutečně nepočitatelné 

množství. Tyto dva subjekty ale zatím nevynakládají žádné úsilí, aby k ní došlo. 

Česká televize by především měla podstatně prohloubit propojenost vzdělávacích 

pořadů s internetem. Okamžitě by tak mohly vznikat například vzdělávací pořady 

určené dětem základních škol, pro které by existovaly podklady (jakési pracovní 

listy), které by bylo možno velmi snadno stáhnout z internetu a následně je použít 

ke zvýšení aktivity vzdělávaných dětí při sledování pořadu. Mohli by je tak 

využívat nejen učitelé na školách, ale i rodiče při vzdělávání svých dětí. Obzvláště 

v dnešní době, kdy stoupá počet rodičů, kteří vychovávají své děti v domácím 

prostředí a suplují tak základní školu. Podobný model funguje např. v Anglii. 

 

 V celém systému koexistence České televize a MŠMT chybí propojenost. 

Když už se návrh na nějakou spolupráci objeví, jedná se zpravidla o finanční 
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podporu konkrétního projektu. Spolupráce by ale mohla a měla probíhat i jiným 

způsobem. Nabízí se otázka, kdo by takovou spolupráci měl iniciovat. Měl by to 

být právě stát, respektive Ministerstvo školství.  

 

 Mezi poměrně snadno uskutečnitelné projekty by mohlo patřit například 

vytvoření jakéhosi bloku pořadů s různým tématickým zaměřením (učivo 

základních škol, ale i zábavnou formou vytvořené a pro děti tak přitažlivější  

různé další pořady vzdělávacího charakteru). Podklady pro tyto pořady by 

vytvářel Výzkumný ústav pedagogický, což by zaručovalo určitou kvalitu, 

nezávadnost a profesionalitu zpracování. Samotný pořad by potom vytvořila 

Česká televize. Tento by ani nemusel být vysílán v klasickém dopoledním 

vysílání, ale byl by umístěn na internet, kde by byl dostupnější a především 

kdykoliv k dispozici. Dostatečná reklama spolu s promyšleným zábavným 

zpracováním a s vytisknutými materiály z internetu by mohla vytvořit velmi 

zajímavý způsob vzdělávání, který by naplňoval i Komenského „škola hrou“.  

 

 Nabízí se i možnosti spolupráce MŠMT s již existujícími projekty, jako jsou 

Da Vinci nebo TV Pohoda. U anglické Teachers TV by zase mohla fungovat 

spolupráce  formou poskytování pořadů, které by byly následně nadabovány nebo 

by k nim byly vytvořeny titulky.  

 

Analýza vzdělávacích pořadů 

 Na základě projektu  “Pražské mediální a komunikační centrum – tvorba, 

ověřování a evaluace vzdělávacích programů a výzkumná činnost v oblasti 

dalšího vzdělávání” byla v roce 2006 realizována focus group k problematice 

Mediální vzdělávací pořady. [11]  Focus group je metoda kvalitativního výzkumu 

mínění pomocí skupinové diskuze s vybranými skupinami osob.  Následující 

kapitola obsahuje shrnutí tohoto výzkumu.  

 

 V prvé řadě se účastníci výzkumu, kteří byli tvořeni povětšinou ze zástupců 

médií, shodli, že vznik, kvalita a v podstatě vše, co se týká vzniku vzdělávacího 

pořadu je ovlivněno poptávkou a následnou sledovaností. Požadavkům diváka 
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vyhovují média pomocí analýzy cílových skupin, kterým následně vytváří pořady 

„na míru“. 

 

Personální zajištění vzdělávacích pořadů 

 Rozhlas i televize má k dispozici odborníky na samostatných pozicích 

(dramaturgové,  režiséři, výtvarníci, atd.).  Většina z nich má vysokoškolské 

vzdělání humanitního směru (historii, filozofii, žurnalistiku). Podle odborníků 

účastnících se výzkumu není pro tvůrce vzdělávacích pořadů nutné pedagogické 

vzdělání, ale spíše dobrá oborová orientace. Připustili však, že určitý pedagogický 

cit je výhodou. V českých médiích není vybudován žádný systém na vzdělávání 

pracovníků redakce vzdělávacích pořadů, osobní vzdělávání je prý věcí osobní 

odpovědnosti autora.  

 

Interní způsoby hodnocení 

 Tedy způsoby hodnocení jednotlivých pořadů uvnitř každého média. 

Programová rada České televize klasifikuje každý týden vzdělávací pořady nejen 

podle ohlasu diváků, ale i podle míry naplnění poslání samotné televize. Zástupce 

televizních vzdělávacích pořadů okrajově naznačil vazby na ministerstvo školství. 

Zástupci obou médií se shodli na faktu, že posouzení didaktické stránky 

vzdělávacího pořadu je v kompetenci dramaturgů. Přítomní respondenti zastávají 

názor, že vzdělávací pořady mají pro image České televize zásadní význam a  

považují vysílání kvalitních vzdělávacích pořadů za prestižní záležitost. 

 

 Účastníci výzkumu se v rámci focus group zabývali zajímavým tématem, a 

to charakteristikou vzdělávacího pořadu. Touto tématikou se zabýval také Radim 

Jelínek ve své diplomové práci [12] . Určit jaké jsou hlavní znaky vzdělávacího 

pořadu je relativně snadné, ale při posuzování konkrétních pořadů už klasifikace 

pořadu jako vzdělávacího často tak snadná není. Radim Jelínek ve své práci 

označil za vzdělávací pořad velmi širokou škálu různých druhů pořadů. Zmiňuje 

se zde např. o pořadu s názvem Debata (v minulosti vysílaný diskuzní pořad 

s politickou tématikou) jako o vzdělávacím ve chvíli, kdy divákem je např. 

student politologie. Další takovou specifickou kategorií  jsou soutěžní pořady. 
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Obecně platí, že za vzdělávací označujeme takový pořad, který byl vytvářen jako 

vzdělávací. Jinak bychom totiž jako vzdělávací mohli označit v podstatě jakýkoliv 

pořad. Protože i film se svým fiktivním dějem by tak mohl být vzdělávacím 

pořadem ve chvíli, kdy ho sledují studenti FAMU, tedy škol se zaměřením na 

filmovou tvorbu. Nadpoloviční většina účastníků výzkumu označila za televizní 

vzdělávací pořady pořad Zázračná planeta (BBC), Diagnóza, Cestománie, AZ – 

kviz, Šumná města,  ale i např. soutěžní pořad Riskuj. 

 

Obsahová analýza vzdělávacích pořadů 

 Na základě stejného projektu byl ještě proveden jeden výzkum, a to 

obsahová analýza vzdělávacích pořadů. [13] Vybrané televizní vzdělávací pořady 

byly analyzovány a hodnoceny experty podle připravených otázek a škál. 

Vzhledem k zadání projektu a ke skladbě vybraných pořadů byly osloveni 

pedagogové, novináři, režisér a televizní producenti. Výzkum probíhal taktéž 

v roce 2006. Z výzkumu vyplynulo, že v České televizi neexistuje koncepce 

televizního vzdělávání a pořady jsou zařazovány do vysílání často nahodile. Ani 

jeden pracovník ČT se nezabývá  teoreticko metodologicky tématem vzdělávání. 

Organizací spojenou se zařazením pořadu do vysílání se zabývá 15 pracovníků, 

kteří se zabývají vzdělávacími pořady jen částečně. Absence koncepce vzdělávání 

vypovídá o pozici vzdělávání v České televizi. 

 

 Z výzkumu dále vyplynulo, že prvky propagandy a manipulace jsou 

u pořadů vzdělávacího typu téměř potlačeny. „Vyloženě manipulativní a 

propagandistický charakter u pořadů této kategorie prakticky absentuje. Nejvíce 

odpovědí expertů (47 %) bylo ve smyslu, že pořad je víceméně vyvážený, dále že 

neobsahuje prvky propagandy a manipulace (33 %), popřípadě že téma pořadu 

neumožňovalo propagandistické působení (20 %). Nikdy však nebylo zmíněno, že 

je pořad lehce manipulativní nebo že by měl vyhraněně propagandistické 

působení.“ [13]  Didaktická úroveň pořadů byla hodnocena převážně kladně a 

působila vyváženě. „Nejčastěji byla didaktika pořadu hodnocena jako na úrovni, 

která neruší, ale ani nepomůže (73 %). Následovalo hodnocení typu: didaktika 

pomáhá ve sledování a zvyšuje efekt učení (21 %). Vynikající didaktická stránka 
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pořadu byla zmíněna v 6 % případů.“ [13] Úroveň poznatků v pořadu ohodnotili 

odborníci v 9 % jako na úrovni základní školy, ve 46 % klasifikovali 

středoškolskou úroveň a na úrovni vysokoškolské byly pořady hodnoceny v 36 %. 

U dvou pětin pořadů (37 %) bylo kladně hodnoceno využití audiovizuálních 

možností televize a archivu. „U všech hodnocených pořadů bylo konstatováno, že 

pořad není zaměřen na předání praktických znalostí. To, že pořad je zaměřen na 

poskytnutí informací, bylo konstatováno v 60 % případů. Skutečnost, že pořad je 

zaměřen na rozvoj vzdělanosti a kulturnosti, bylo uvedeno ve 20 % případů 

(pořad je zaměřen na encyklopedické znalosti – 10 %).“ [13]  Jeden z velmi 

pozitivních výsledků výzkumu byl ten, že reklama se ve zkoumaných pořadech 

prakticky nevyskytuje. „Celkově lze konstatovat, že ačkoliv lze pouze u některých 

ze zkoumaných pořadů vymezit jasně edukativní hranice, má drtivá většina všech 

zkoumaných pořadů velmi širokou cílovou skupinu. Tato cílová skupina jde napříč 

věkem i vzděláním a má jasně inspirativní vliv a efekt, který vytváří touhu po 

poznání, učení a rozšiřování vědomostního obzoru.“ [13]   

 

 

 

Spolupráce státu a televizí ve světě 

 Asi nejpropracovanější systém spolupráce státu a televize funguje v Anglii, 

kde stanice BBC Prime praktikuje systém podobný tomu, který fungoval 

v Československu již před 50 lety. BBC Prime je podporována ministerstvy 

školství v celé Evropě, a to pro svou hodnotu, kterou přispívá k výuce angličtiny 

prostřednictvím originálních zábavních programů BBC. Ve Francii je kanál BBC 

Prime využíván jako pomůcka při výuce angličtiny na středních školách, zatímco 

v Maďarsku a v Nizozemí BBC Prime spolupracuje s ministerstvy školství jako 

sponzor národních soutěží anglicky mluvící mládeže. Nesoustředí se však pouze 

na výuku angličtiny. V rámci tzv. Schools TV, která funguje od roku 2005, 

mohou v anglicky mluvících zemích učitelé základních škol využít speciálního 

programu, který je určen právě jim. Nejčastěji zmiňovaným nedostatkem tzv. T-

learningu, jak se vzdělávání formou televizní obrazovky nazývá, je nedostatek 
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interaktivity. V rámci Schools TV máte ale možnost využít bohaté nabídky 

metodických materiálů spojených s pracovními listy, vydávanými BBC přímo ke 

konkrétním pořadům. S takovými pracovními listy pracují žáci před , v průběhu, i 

po skončení vzdělávacího programu.  

  

 V posledních letech je trendem přemístění těchto vzdělávacích pořadů na 

internet. Tím se odbourává jeden z podstatných nedostatků vzdělávání pomocí 

televize a tím je závislost na vysílacím čase. V případě internetu máte možnost 

zvolit si, kdy takový pořad chcete sledovat. Vytváření těchto pořadů i jejich 

provozování na internetu je stále v rámci BBC. Tím neklesá jejich kvalita. Obecně 

platí, že s nástupem nových technologií bude původní koncept televize stále méně 

využívaným. Anglická BBC je průkopníkem těchto inovativních řešení. Pořady 

pro děti se přeměňují v interaktivní hry podobné těm na počítačích, vysílání 

navazuje spojenectví s YouTube a dalšími internetovými providery. 

 

 Dalším zajímavým projektem na poli televizního vysílání se vzdělávacím 

účelem je projekt Teachers TV. Tento kanál je určený všem, kteří mají něco 

společného se vzděláváním. Ačkoli je program financovaný DfES (Department 

for Education and Skills), jde o nezávislý projekt. Jeho schéma je také umístěno v 

časopisu Teachers (obdoba našich Učitelských novin), který je nabízen zdarma 

učitelům ve Velké Británii. Činnost kanálu je řízena nezávislou radou guvernérů, 

kteří se dále radí s britskou vládou, tedy spolupracují se státem. Ve vysílání se 

objevují specializované pořady pro ředitele, učitele, manažery a nově 

kvalifikované učitele. Vysílané pořady jsou skutečně úzce vymezeny na 

vzdělávací, ale řeší např. i problematiku školního managementu, dále je zde 

možné sledovat dokumentární filmy a polemiky na témata. Téměř veškerý obsah 

je také k dispozici online a je možné si ho stáhnout a zdarma sledovat. 

 V Itálii zase vytvořila veřejnoprávní televize RAI velmi rozsáhlou 

videoknihovnu plnou vzdělávacích pořadů, dokumentů i reportážních příspěvků. 

Zde je možné podle klíčového slova vyhledat konkrétní pořady na zadané téma. 

To je velmi prospěšný a především snadný způsob, jak poskytnout divákovi 

vzdělávací pořad. 
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Závěr 

 Většina informací obsažených v této práci byla získána z internetu nebo byla 

získána přímo od pracovníků České televize či Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy při osobních schůzkách. Důvodem toho je nesnadný přístup 

k informacím pojednávajícím o tomto tématu. Tyto informace nebylo prakticky 

možné ověřit, ale jsou v práci podávány jako pravdivé. Tím zde vzniká možné 

riziko mystifikace.  

 

 Cílem práce bylo zjistit na jaké úrovni je spolupráce mezi MŠMT a Českou 

televizí, dále pak zmapovat historii této spolupráce a rozvinout tématiku 

vzdělávacích pořadů. Tento cíl byl splněn, ačkoliv současnost nenabízí příliš 

druhů spolupráce, neboť k žádné prakticky nedochází. Naopak obecná 

problematika vzdělávacích pořadů je v práci popsána poměrně detailně. 
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