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Doporučené očekávané výstupy a konkretizovaný obsah: 

Žák: 

 Rozeznává typy mediálních sdělení a jejich typické výrazové prostředky (zpráva, 

reklama, hudební klip, komiks, www stránky) 

- kombinace slova a obrazu v různých typech mediálního sdělení: slovo 

v obraze“ a „mimo obraz“ – slovo v obraze zvyšuje autenticitu (vidíme, toho, 

kdo to říká, ať je to ve zpravodajství nebo ve filmu), slovo mimo obraz je 

výrazově méně jednoznačné a může působit autoritativně (komentář ke 

zprávě), může naznačovat vnitřní monolog („slyšíme“, co si postava ve filmu 

myslí) atd.  

- využití hudby (zvuků) u různých typů mediálních sdělení: funkce hudby 

v audiovizuálním sdělení pro vyvolávání emocí (zpravodajství beze slov, ale 

s hudbou), napětí či komického efektu (hudba ke zrychleným záběrům ve 

zpravodajství), hudební citace v reklamě (např.: využití části symfonické básně 

Vltava apod.), dokreslení vizuálního dojmu zvukovou složkou (ve filmové 

rvačce oko „dorovnává“ předstírané údery na základě zvukového vjemu – je-li 

rvačka puštěna bez zvuku, naznačené údery jsou často i vidět) 

- obrazová skladba a střih využívaný v různých typech mediálního sdělení: 

základní významy využití detailu/nájezdu (v audiovizuálním sdělení i v tištěné 

či jinak zveřejněné fotografii), uvědomění si faktu, že za sebou řazené střihové 

záběry se dostávají do vzájemné souvislosti a vytvářejí nový význam (lze 

využít k  nepřiznanému komentování ve zpravodajství), uvědomění si 

emocionální příznakovosti zpomalených a zrychlených záběrů (i ve 

zpravodajství a reklamě) 

- uživatelsky přátelské prostředí jako hodnota: uspořádání webové stránky – 

uvědomění si toho, proč se na některé stránky vrací raději než na jiné (a na 

některé raději v pc, na jiné ve smartphonu), nakolik přitom hraje roli 

uspořádání stránky, přehlednost či nepřehlednost, její barevné a grafické 

řešení; návrhy ke zlepšení (co by navrhl provozovatelům stránky, ale také 

vysílatelům televizní stance – např. ve zpravodajství); uvědomění si toho, že 

uspořádání mediálních produktů je rozhodnutí toho, kdo je vyrobil, rozpoznání 

logiky či cíle daného uspořádání. 

- výrazové prostředky charakteristické pro komiks: různé propojení obrazu 

a slova (v čem je ozvláštnění komiksu beze slov), jak je znázorněn pohyb, 

posun v čase děje, nevyřčené myšlenky, emoce apod; identifikování podoby 

komiksu s jinými produkty (filmem, počítačovou hrou). 

- výrazové prostředky charakteristické pro hudební klip: využití poznatků 

o střihové skladbě – rytmizace obrazové složky (je podřízena hudbě), případně 

její výrazová autonomnost (Pink Floyd: The Wall), práce s motivy (zobrazení 

dětství, násilí, citace z jiných klipů či audiovizuálních děl); prohlubování 

citlivosti k využívání výrazových prostředků typických pro klipy v jiných 

mediálních produktech (v reklamě, ale někdy i ve zpravodajství). 

- interaktivita www stránek: možnosti a limity interaktivity (kam lze přidat 

komentář, kam nikoliv, co stránka dovoluje, co preferuje – např. tím, že odkaz 

nebo prolink je umístěn v horní části stránky apod.); povědomí o možnostech 

sledování a vyhodnocovaní naší činnosti v prostředí internetu (např.: sledování 



toho, jak se mění reklamní banery v závislosti na tom, co jsme na internetu – 

hledali)  

 Uvede, jakou roli a jaký význam má výběr grafických výrazových prostředků 

(např. podtržení, velikost písma v periodickém tisku i na www stránce apod.) 

-  zdůrazňování důležitosti (písmem, titulkem, výřezem apod.) 

- grafický design různých druhů tištěných médií: bulvární deník (velké 

titulky, krátký text, detaily ve fotografii, koláže atd.), časopis pro vrstevníky 

(fotografie náctiletých, koláže apod.), výtvarně náročný časopis (umělecká 

fotografie, písmo apod.); identifikační význam grafických prvků (loga, písma 

apod.) grafická podobnost tištěné a internetové podoby titulu 

- fotografie: funkce fotografie ve vztahu k textu a pravděpodobný záměr jejího 

výběru – věcně informační (např. seznamuje s lidmi, o nichž je článek, či 

ukazuje něco, co se těžko popisuje), ilustrativní (dokresluje téma textu, ale 

věcně s ním nesouvisí), hodnotící (záběr je z podhledu či nadhledu, postava je 

zabrána v nelichotivém postoji či kompromitující grimase), emocionalizující 

(oslovuje čtenáře – např. oblíbená celebrita s roztomilým štěnětem) apod. 

 

 Rozeznává zvolené výrazové prostředky jako příznakové a roli jejich citového 

zabarvení pro „navádění“ uživatele k určitému výkladu obsahu sdělení 

 Rozlišuje rozdíly v expresivním a citovém zabarvení plynoucí z volby významově 

blízkých slov užitých ve zpravodajství (např. „přiznal“ či „připustil“ místo 

„řekl“) 

Poznámka: níže uvedený konkretizovaný obsah se vztahuje k oběma doporučeným 

očekávaným výstupům 

- citově zabarvená slova: vhodnost (fikce, reklama, reportáž, komentář, fejeton, 

glosa, názorový blog apod.) a nevhodnost jejich užití (všechny podoby 

zpravodajství); role emocionálně zabarveného výrazu ve vybraném mediálním 

produktu z první skupiny (např. identifikační funkce prvku z mluvy náctiletých 

v reklamě jako výzva k identifikaci s reklamou, následně s produktem, který 

nabízí) a z druhé skupiny (např. volba slova s hodnotícím příznakem namísto 

bezpříznakového: „připustil“ či „přiznal“ místo „řekl“, „ochránci pořádku“ 

místo „policisté“ apod.) 

- typické hudební doprovody a role ticha: typické hudební doprovody 

grotesky, westernu, budovatelského filmu včetně parodií (např.: Pražská 

pětka), horroru (manipulativní potenciál hudební složky pro vyvolání děsu 

a role ticha jako zvýznamnění audiovizuálního mediálního sdělení absencí 

zvukové složky); komentáře u zpravodajství (ponechány jsou pouze ruchy pro 

dosažení větší emocionální naléhavosti); zvuková v audiovizuálním díle (od 

filmu až po televizní soutěž – ticho ve vrcholném soutěžním okamžiku, např. 

při odpočítávání posledních vteřin na splnění úkolu) 

 

 Na příkladech vysvětlí, jak volba záběru (např. u fotografie) směřuje diváka ke 

konkrétnímu výkladu sdělení  
Poznámka: jedná se o výstup, k jehož naplnění je nejlépe směřovat vlastní 

„editorskou“ činností: vybíráním vhodných fotografií ke konkrétním textům (na web či 

do časopisu) a hodnocením, jak se výpověď mění podle zvolené fotografie. 

- detail (signalizuje důležitost či naléhavost, zvláště v kombinaci s očním 

kontaktem se zobrazenou osobou – je významnou součástí komunikační 

strategie např. titulních stránek časopisů životního stylu) 



- celek (zdůrazňuje souvislosti, vytváří dojem celkového uchopení v kontextu, 

vzbuzuje dojem přehlednosti) 

- podhled (zobrazenou osobu staví do dominantní pozice, vzhlížíme k ní, hledí 

na nás svrchu) 

- nadhled (máme vůči zobrazované osobě navrch, je v submisivním postavení, 

podřízená, ponižovaná) 

- koláž ve zpravodajství a publicistice (je fakticky obrazovým komentářem, 

protože k sobě dává věci, které spolu v realitě nebyly, tím vytváří novou 

„realitu“)  

 

 Rozezná rozdíly mezi „seriózním“ a „bulvárním“ zpravodajstvím a výrazové 

prostředky, které jsou pro ně příznačné 

Komentář: výstup je zaměřen především na to, aby žák rozeznal výrazové prostředky 

bulvárního média a od toho odvinul svůj kritický odstup od bulváru. 

- obrazové sdělení a jeho funkce (kombinace červené a černé jako typická 

kombinace pro bulvární deníky, bílé písmo na černém podkladě, barevné 

fotografie v detailu, koláže – neklid, přitahování pozornosti) 

- poměr obrazové a textové složky (bulvární zpravodajství – menší podíl 

textové složky, často záměrný rozpor mezi titulkem a textem, což je způsob, 

jakým se buduje dojem senzace) 

- tematické priority (svět „na zámku a v podzámčí“): celebrity showbyznysu 

a politického světa a jejich soukromí, negativní zprávy dotýkající se 

každodenního života (zdražování), kriminalita, zvláště násilné činy a korupce 

(posilování pocitu nejistoty a ohrožení), jímavé příběhy (zachráněná zvířátka 

apod.) 

 

 Identifikuje zábavní prvky v nezábavních mediálních produktech (např. ve 

vzdělávacích televizních pořadech či v učebnicích) 

Komentář: podstatné je zvyšovat citlivost vůči funkci jednotlivých prvků ve sdělení, 

v tomto případě těch, která mají zvyšovat atraktivitu sdělení a překonávat riziko nudy 

- obrazová složka učebnic (vtipy a karikatury): zábavní (a získávací) funkce 

např. grafických prvků v učebnicích (zvýraznění podstatné informace 

v „bublině“, postavička průvodce, příklady se zábavným obsahem apod.)  

- zábavní prvky ve vzdělávacích pořadech (např. funkce žertovných 

animovaných postaviček, dítě v roli moderátora apod.) 

 

 Objasní rozdíl mezi přímo předvedeným a naznačeným či skrytým násilím 

a mezi fyzickým a psychickým násilím. Rozlišuje funkci zobrazeného násilí 

ve sdělení 

- psychické násilí: urážka jako násilný čin, který působí újmu (implicitně je 

možné i ve zpravodajství ukázat jako „násilnické“ ty osoby, které například 

slovně napadají další osobu, případně reportéra) 

- fyzické násilí: přijatelné a nepřijatelné způsoby zobrazování násilí (přijatelná 

je obrana po útoku, nepřijatelné je násilí silnějšího vůči slabšímu – v tom jsou 

zajedno faktické i fiktivní mediální obsahy, tedy zpravodajství i fiktivní 

příběh.) 

- naznačené násilí: není explicitně předvedené, je nutné domýšlet, co se dělo, 

(např. scéna ve sprše ve filmu Psycho – diskuse o tom, zda naznačené násilí 

nevyvolává hlubší emocionální odezvu než násilí předvedené – u naznačeného 

násilí se divák musí „angažovat“ vlastní představivostí v domyšlení děje) 



- předvedené násilí: zobrazení násilí se liší mírou „explicitnosti“, tedy 

obrazového a zvukového předvedení; rozdíl mezi předvedením samotného 

násilného jednání a předvedením jeho následků (např. detektivní seriály pracují 

hlavně s následky); funkce zobrazeného explicitního násilí (slouží ke zvýšení 

napětí, demonstraci nepřijatelnosti násilného jednání, ale také k prosté 

„estetizaci hnusu“ – přitahování pozornosti). 

- násilí ve zpravodajství: etické limity (vědomí toho, že jde o „skutečné“ lidi 

dává zpravodajství jistá omezení, která se projevují „rozostřováním“ 

/„kostičkováním“ obrazu, verbálními výstrahami jako např.: „Upozorňujeme, 

že následující záběry nejsou vhodné pro…“ apod; důraz na to, že v pozadí 

těchto snah je vědomí o důstojnosti obětí, ohledy na pozůstalé apod. 

- násilí ve fiktivním příběhu: role násilného jednání (zkomplikování, nebo 

řešení problému, zvýšení napětí, charakteristika postavy); „pravidla“ násilného 

jednání (padouch si vždycky začne, kladný hrdina jen reaguje; „zlo“ je silnější 

a aktivnější, „dobro“ je omezováno v násilném jednání už tím, že je „dobro“ – 

to platí od Old Shatterhanda po Harryho Pottera). Porušování těchto pravidel 

pro přilákání pozornosti (kladní hrdinové jednají násilně a jako první – častý 

problém tzv. akčních filmů a jeden z problémů řady počítačových her 

„stříleček“).  

Komentář: pozornost se zaměřuje na produkty populární kultury a jejich 

narativní schémata. Role/funkce zobrazování násilí v umění jde mimo rámec 

mediální výchovy.  

  

 

 


