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Úvod
Médiá sú dnes strategickým fenomé-

nom, ktorý formuje osobnost‘ cloveka. 
Nepochybne sa predierajú do popredia 
viac ako v minulosti a významnou mie-
rou sa podiel‘ajú na našom vnímaní 
a chápaní sveta, ale aj chápaní seba sa-
mých. Komunikujú nám množstvo mo-
delov žitia ci spolužitia, s ktorými sa viac 
ci menej stotožnujeme. A práve takéto 
podsúvané formy životného štýlu sa cas-
to stávajú smerodajné najmä pre dospie-
vajúcu mládež.

Preto je tematika výchovy recipientov 
ku kritickému prijímaniu mediálnych 
produktov vel‘mi dôležitá a aktuálna. 
Potvrdzuje aj Posolstvo Svätého Otca Be-
nedikta XVI. k 41. svetovému dnu spolo-
cenských komunikacných prostriedkov, 
ktorého téma bola „Deti a komunikacné 
prostriedky: výzva pre výchovu“1.

Mediálne vplyvy
V dnešnom pretechnizovanom sve-

te, ked‘ sa médiá predbiehajú, kto skôr 

prinesie informácie o najnovšej udalos-
ti, technológii, sa zabúda na „klasické„ 
hodnoty zdravého clovecenstva. Slovo 
etika, morálka, pravda, poctivost‘, spra-
vodlivost‘, solidarita, spolocné dobro sa 
stali hodnotami iba v egoistickej seba-
reflexii. Zmysel pre živé spolocenstvo sa 
vytráca a nahrádza ho virtuálne spolo-
censtvo, ktoré má zaiste svoje klady, ale 
má aj zápory, ktoré nahlodávajú sociálne 
vzt‘ahy. Rozpad týchto vzt‘ahov má za 
následok uzatváranie sa cloveka do seba, 
hl‘adanie svojich osobných výhod, co je 
opakom toho, k comu je clovek povolaný; 
tvorit‘ – communio.

Súcasná spolocnost‘ je konzumnou 
spolocnost‘ou a je založená na nepre-
tržitej spotrebe. To platí aj pre mediál-
nu kultúru. V konzumnej spolocnosti 
ide o co najrýchlejšie použitie tovaru, 
aby mohol byt‘ nahradený novým, mo-
dernejším, alebo módnejším. Mediálna 
kultúra má zjavný sklon k zvelicovaniu, 
škandalizovaniu a šokovaniu. V tomto 
smere sú práve masovokomunikacné 
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prostriedky potenciálnymi nástrojmi 
zvýšenia konzumu, pretože sú deter-
minátormi moderného trendu – módy, 
navrhovatel‘mi snov cez reálne obrazy, 
ktoré sa silno dotýkajú sveta zmyslov 
a robia jednotlivca casto až bezmoc-
ným. Zvlášt‘ u mladého cloveka, ktorý 
sa formuje. Dalo sa s tým však rátat‘, 
pretože tak ako v individualistickej spo-
locnosti, tak aj v spolocnosti anonymnej 
masy sa vytvárala kultúra bud‘ slepo 
egoistická, alebo umelo kolektívna pod 
znacným tlakom ideológie. Svet obrazov 
má možno dnes vel‘kú dematerializujú-
cu moc bez hlbšieho reálneho vzt‘ahu 
k reálnym predmetom. A odtial‘ je malý 
krôcik k tomu, aby sa zdanie javilo ako 
reálne a realita bola zdanlivou2. D‘alším 
charakteristickým znakom je uponá-
hl‘anost‘ doby, v ktorej stíhame casto 
len titulky, alebo zachytíme informácie, 
ktoré preferujú strany, ktorej noviny 
patria. To vedie ku skresleným infor-
máciám, k zúženému pohl‘adu. Reálnou 
chybou dnešných dní je skutocnost‘, 
že mnohí l‘udia si myslia, že pravda je 
nedosiahnutel‘ná. Preto, ked‘ sa pýtajú 
co je pravda, vlastne ani necakajú od-
poved‘, ale obracajú pohl‘ad k väcšine3. 
Mediálna kultúra priviedla dnešného 
cloveka k tomu, že sa radšej pozerá na 
televíziu, ako cíta, radšej nahráva, re-
gistruje, ako píše, radšej surfuje po in-
ternete, ako študuje literatúru v kniž-
nici. Kultúra obrazu, virtuálna kultúra 
vytlacila kultúru slova. 

Vplyv médií je tak zložitou otázkou, že 
sa v súcasnosti nezriedka ozývajú hlasy, 

ktoré jednak považujú masové médiá za 
kl‘úcový prvok dnešnej doby, no na dru-
hej strane sú názory, že moc (vplyv) ma-
sových médií je zdanlivá a reálny život 
sa úplne odlišuje od mediálnej reality, 
ktorá don zasahuje iba okrajovo.

Na co najpresnejšie urcenie vplyvu ma-
smédií je teda potrebné hl‘adiet‘ optikou 
konkrétneho média v konkrétnej situá-
cii. Na médiá ako celok je možné hl‘adiet‘ 
iba s istým nadhl‘adom a odstupom, pri-
com hodnotiace výstupy bývajú v tomto 
prípade odlišné4. 

Vo všeobecnosti je vplyv médií na 
cloveka v niekol‘kých rovinách. Média 
vplývajú na cloveka v oblasti mentálno-
konzumnej (ked‘ sa naše túžby stávajú 
potrebami), relaxacnej (ked‘ cloveku vnu-
cujú vlastnú formu zábavy a oddychu), 
navigacnej (média zneužívajú pud davo-
vej psychózy vo svoj prospech), názoro-
vej (vytváranie názorovej uniformity), 
hodnotovej (pripisovanie l‘udských hod-
nôt momentálnemu trendu, napr. mladý, 
bohatý, úspešný, populárny, vplyvný,... 
a následné prispôsobovanie sa týmto 
hodnotám). Média však vplývajú na clo-
veka aj v rovine intelektuálnej, morálnej, 
estetickej a náboženskej. V rovine intelek-
tuálnej, ked‘ rozumom prijíma súdy a vy-
tvára si úsudky na základe prijatého. Die-
t‘a vie málo odlíšit‘ ilúziu od skutocnosti. 
Preto je táto rovina obzvlášt‘ nebezpecná 
hlavne v reklamách, alebo v TV progra-
moch s násilnou tematikou. V rovine mo-
rálnej, ked‘ clovek zvažuje svoje konanie. 
Clovek rozumom prehodnotí veci a vôl‘ou 
po nich siaha. Tu zohráva dôležitú úlohu 
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emocionálna stránka osobnosti. Diet‘a je 
opät‘ vystavené silnému emocionálnemu 
tlaku prostredia, ktorý má rozhodujúci 
vplyv na utváranie si vlastných hodnôt. 
(Televízia predstaví hrdinu-zabijaka ako 
osloboditel‘a.) V rovine estetickej, ked‘ 
clovek túži po kráse a harmónii. Hlavne v 
pubertálnom veku sa našim det‘om pred-
stavujú televízne vzory v extravagant-
nom oblecení, vo vulgárnych prejavoch, 
v umení bez krásy a harmónie, ktoré skôr 
uráža ako naplna, a ktoré nemá takmer 
nic spolocné so spolocenskými normami. 
V rovine náboženskej, kde clovek prehod-
nocuje svoje postoje a skutky vzhl‘adom 
na svoju vieru. Clovek je od prírody ná-
boženský. Táto rovina je rozhodujúca a 
preniká predchádzajúce tri. Práve v tom-
to case sa stretávame so skutocnost‘ou, 
ked‘ sa náboženský fanatizmus zmenil 
pod vplyvom premývania mozgov na ma-
sových vrahov. Preto by viera nemala za-
ostávat‘ za rozumom a naopak5. 

Spolocenské komunikacné prostried-
ky svojím pôsobením na jednotlivcov, 
ale i masy, znacne ovplyvnujú ich mys-
lenie, cítenie a konanie. V tomto prí-
pade môžeme v širšom slova zmysle 
hovorit‘ o mediálnej kultúre6. Nemys-
líme tým na kultúrne prejavy prostred-
níctvom médií, ale na vplyv médií na 
spolocnost‘. Vývoj nových technológií 
ovplyvnuje vedu a výskum, pochopi-
tel‘ne aj prostredie, v ktorom clovek 
žije. Revolucné zmeny, ktoré nie sú len 
technického charakteru, nastali aj v ko-
munikacných technológiách. Clovek je 
na základe týchto zmien stále castejšie 

„bombardovaný„ obrazmi z rôznych 
castí sveta, ktoré majú ako pozitívny, 
tak aj negatívny charakter.

V histórii komunikácie minulého storo-
cia rozlišujeme tri zlomové obdobia, ktoré 
sa nazývajú prahy zmasovenia. Prvý prah 
zmasovenia súvisí s masovým rozšírením 
rozhlasu a filmu v 20-tych rokoch, druhým 
je prah zmasovenia televízie v 50-tych ro-
koch a rozšírením elektronických komuni-
kácií v 90-tych rokoch bol prekrocený tre-
tí prah zmasovenia7. V spolocnosti plnia 
masmédiá dôležité informacné, zábavné, 
ideové, socializacné a výchovno-vzdeláva-
cie funkcie. Každé z médií (televízia, tlac, 
video, DVD a pod.) má dôležitú úlohu pri 
sprostredkovaní informácií, správ, rôz-
nych náucných a zábavných programov, 
pricom sa využívajú slová, obraz a zvuk. 
Obohacujú tak zážitkovú sféru l‘udskej 
osobnosti a súcasne umožnujú osvojovat‘ 
si poznatky z rozlicných oblastí. Ich vzde-
lávacia a výchovná funkcia je nesporná8. 
Komunikácia v súcinnosti ucitel‘ – médiá 
– žiak, má nepochybne svoje opodstat-
nenie a vedie k správnemu využívaniu 
médií vo výchove. Dá sa povedat‘, že no-
vým výchovným cinitel‘om v rodinách je 
v súcasnej dobe televízny prijímac ci po-
cítac, ktorý výrazne ovplyvnuje rodinný 
život. Samozrejme, že aj televízia alebo 
internet sa dajú využit‘ ako výchovný ci-
nitel‘. Správna vol‘ba programu môže byt‘ 
obohacujúca, ak si po sledovaní programu 
nájdeme v rodine cas na diskusiu o danom 
programe alebo www stránke. Na škodu 
je samozrejme fakt, ak televízia a internet 
nahrádza rodica, alebo vyplna vol‘ný cas 
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detí a mládeže. Vážnym deficitom dnešnej 
doby je, že rodicia vel‘mi malou mierou 
participujú na reštrikcii mediálneho vply-
vu, zvlášt‘ pri sledovaní televízie. Prvým 
predpokladom správneho využitia médií 
– televízie vo výchove je práve spolocné 
sledovanie televízie. Preto sa v d‘alšej cas-
ti dotkneme niekol‘kých problémových 
oblastí zatial‘ najpoužívanejšieho média 
dnešnej doby, a to televízie, aj ked‘ jej vel‘-
kým konkurentom je svet internetu.

dôležitost‘ Mediálnej edukácie
 Odborníci v oblasti edukácie upozor-

nujú, že množstvo informácií, ktoré deti 
pohlcuje, spôsobuje úpadok všeobecného 
vzdelania. Dôvodom je neschopnost‘ zara-
dit‘ takto získané informácie do vlastnej 
poznatkovej štruktúry, chýba interpretac-
ný rámec na posúdenie ich významnosti9. 
Casto sa stierajú rozdiely medzi realitou a 
fikciou, informáciou a zábavou, reklamou 
a skutocnost‘ou a pod. To všetko je zná-
me. Otázne ostáva, ako sme pripravení na 
vstup médií do nášho života, ako vieme s 
mediálnou ponukou pracovat‘, ci si vieme 
vybrat‘ to, co je pre našu informovanost‘, 
ale i oddych a zábavu najvhodnejšie, ci 
dokážeme analyzovat‘ spôsoby podáva-
nia informácií a pod. Vo všeobecnosti 
prevažuje vnímanie médií ako zdroja in-
formácií, ktoré okrem pozitívnych funkcií 
(rozširovanie poznania, vzdelania...) plnia 
i funkcie negatívne (myslia sa najmä ob-

sahy, ktoré by mohli ohrozit‘ psychický a 
morálny vývin detí a mladistvých, predo-
všetkým obsahy s násilným nábojom pod-
porujúce nenávist‘, intoleranciu a pod.)10.

Z týchto dôvodov nám rezultuje skutocne 
vážne sa zaoberat‘ problematikou spolocen-
ských komunikacných prostriedkov v kate-
chéze, školskej katechéze, ci konkrétne na 
náboženskej výchove. Ide tu o systematické 
vyucovanie základných poznatkov, ktorých 
uplatnovanie v živote každého cloveka je 
bezpodmienecne nutné pre jeho rozlišo-
vanie dobrého a zlého, pre jeho duchovný 
rast, pre jeho osobné napredovanie ako aj 
pre jeho osobnú stálost‘ a l‘udskú zrelost‘. 

Toto vyucovanie má byt‘ charakterizo-
vané aj nasledujúcimi atribútmi: 
– nemá byt‘ iba rozumového, ale pod-

statne formacného rázu; 
– katechéti majú mat‘ k dispozícii vhod-

né ucebnice, odborne upravené pod ve-
dením biskupov; 

– metódy vyucovania majú byt‘ prime-
rané veku, vzdelaniu a schopnostiam 
vyucovaných; 

– základné pravdy majú preniknút‘ celý 
život katechizovaných; 

– je potrebné vychovat‘ dobrých kate-
chétov, ktorí by boli schopní d‘alej sa 
zdokonal‘ovat‘;

– je potrebné vyucovat‘ náboženstvo vo 
forme katechumenátu11.
V školskej katechéze je dostatok 

priestoru, v ktorom prostriedky spolo-



ARTYKUŁY

145
12  Pribula M., Miesto mediálnej edukácie v pedagogicko-teologickej príprave budúcich kate-

chétov. [w:] Katechetika – Historie – Teologie II. Ed. J. Szymeczek. Ostrava 2005, s. 98.

censkej komunikácie nachádzajú svoje 
miesto, jednak ako edukacné predmety a 
rovnako aj ako edukacné objekty, nakol‘-
ko oni sú integrálnou súcast‘ou dnešnej 
spolocnosti a oznacujú sa za dôležitý 
nástroj socializácie cloveka. Už od útle-
ho veku života diet‘at‘a sa preto javí ako 
nanajvýš potrebné vštepovat‘ mu reálny 
a kritický postoj voci masmédiám.

Nakol‘ko katechéza má pomôct‘ formo-
vat‘ život cloveka podl‘a Kristových zásad, 
nemá to byt‘ suchá teória odtrhnutá od 
praktického života, ale musí vychádzat‘ 
z konkrétnych životných podmienok a 
musí byt‘ na tieto podmienky aplikova-
ná, teda musíme sa na tieto zložité život-
né situácie cloveka, v ktorých sa mno-
hokrát nachádza, pozerat‘ aj cez prizmu 
médií. Preto sa úcinná katechéza opiera o 
predpoklad, že obsah ohlasovania sa na-
chádza v samotnom živote cloveka. Musí 
si všímat‘ všetky potreby cloveka a ucit‘ 
veriacich hl‘adiet‘ krest‘ansky na všet-
ky l‘udské otázky a všetko vysvetl‘ovat‘ 
v duchu krest‘anstva. Úlohou katechézy 
je výchova k napodobnovaniu Krista. Clo-
vek má vždy príležitost‘ k tvoreniu seba, 
k vytváraniu vlastnej identity. Svojím 
l‘ahostajným postojom voci súcasným a 
novým formám ohlasovania viery, umož-
níme túto identitu deformovat‘. Naopak, 
výchova k adekvátnemu využívaniu 
prostriedkov spolocenskej komunikácie 
povedie cloveka k tomu, aby sa odvracal 
od toho, co nie je pravé a dobré12.

Aký postoj teda zaujat‘ k mediálnej 
komunikácii, ako si poradit‘ v spleti po-
núkaných mediálnych produktov? Ako 
chránit‘ mládež pred nesprávnym výbe-
rom ponuky? To je vlastná úloha mediál-
nej výchovy.

Médiá prinášajú zmeny, ktoré menia 
od základu naše pohl‘ady na okolitý svet. 
Mediálne technológie a digitálna techni-
ka umožnujú vznik nových multimediál-
nych služieb a aplikácii, ktoré kombinujú 
zvuk, obraz a text, ktoré sú prostredníc-
tvom telekomunikácii prístupné kdekol‘-
vek na svete. Prenikanie týchto nových 
informacno-komunikacných technológií 
do všetkých úrovní ekonomiky a spolo-
cenského života je to, co mení našu spo-
locnost‘ na „informacnú spolocnost‘”. 
Dnes sa na každom kroku stretávame 
so zmenami, ktoré nám prináša „infor-
macná spolocnost‘”. Tieto zmeny, naj-
významnejšie od cias priemyselnej revo-
lúcie, sú d‘alekosiahle a globálne. Týkajú 
sa nás kedykol‘vek a kdekol‘vek, svet si 
už takmer nevieme predstavit‘ bez pla-
tobných kariet, telefónov, televízie, 
pocítacov, internetu... Informatizácia 
spolocnosti nie je len technologickým 
problémom – svojím zábe rom a dô sled-
ka mi sa stáva najmä ekonomickým, le-
gislatívnym, regulacným, so ciál nym, 
politic kým a etic kým problémom. Infor-
matizácia má však aj negatíva, ktoré de-
valvujú hodnotu vol‘ného casu, ktorého 
máme v uponáhl‘anom case tak málo. Je 
potrebné zamýšl‘at‘ sa nad úlohou médií 
pri využívaní vol‘ného casu, a dbat‘ na 
to, aby úloha médií bola iba doplnková, 
nie fundamentálna. 

Svätý Otec Ján Pavol II. v jednom zo 
svojich listov ku Svetovému dnu spolo-
cenských dorozumievacích prostriedkov 
hovorí: „Možnosti komunikácie medzi 
jednotlivcami a skupinami vo všetkých 
castiach sveta nikdy neboli také vel‘ké, 
ako pri súcasnom rozvoji informacných 
technológií. Súcasne je však paradoxné, 



ARTICLES

146

13  Ján Pavol II., Posolstvo k 33. svetovému dnu spolocenských komunikacných prostriedkov. Bratislava 

1999, cl. 2.
14  Sterling  B.,  The Hacker Crackdown.  http://www.frcth.uniba.sk/new/science/conferen-

ces/20020504/# sdfootnote4sym (17.12.2002).
15  Nowacki J.H., Potrebujeme mediálnu výchovu?, Prednáška, Bratislava 2002, poznámky autora 

práce.

že práve sily, ktoré môžu viest‘ k lepšie-
mu dorozumeniu, môžu tiež zaprícinit‘ 
nárast odcudzenia a egocentrizmu. Naša 
doba je teda casom ohrozenia i nádeje. 
Žiadny clovek dobrej vôle si neželá, aby 
ohrozenie prevážilo, a tak zaprícinilo ešte 
väcšie l‘udské utrpenie“13. V posledných 
desat‘rociach, kedy bádat‘ hlboký mo-
rálny, duchovný, teda aj etický úpadok, 
vyplynula otázka, co je prícinou náhleho 
odklonu od toho, co je morálne správne 
a dobré. Co spôsobuje mravný úpadok 
dnešnej mládeže, ktorá prezentuje nevia-
zané vzt‘ahy, vol‘nost‘, slobodu, vraždu 
nenarodených detí, sobáše rovnakých po-
hlaví? Väcšiu cast‘ viny preniesli mnohí 
veriaci ale aj neveriaci na komunikacné 
prostriedky, ako je rozhlas, televízia a in-
ternet, pricom táto cast‘ populácie sa po-
väcšine snažila odsúdením týchto infor-
macných technológií zbavit‘ povinnosti, 
ktorá im patrila, a tak vidia v médiách len 
pôsobenie zla, diabla, sveta, odmietajú 
ich využitie, pricom casto zabúdajú, že 
prícinou mnohého zla sú casto oni sami.

Média nie sú vo svojej podstate zlé, zlý 
je len úmysel užívatel‘a, ktorý v prospe-
chárskom prostredí hl‘adá iba vlastný 
záujem. Dnešný clovek žije v prostredí, 
kde je rozklad hodnotového systému, 
ktorý pôsobí nepriaznivo na vývoj osob-
nosti. V závere chcem poukázat‘ na dva 
aspekty internetu a komunikácie vôbec: 
„Za horizontom technického pokroku, po
stupienkoch špecifických výziev a mýtov,
sa dostávame až k postmodernej axióme
– komunikácia je moc, a postupnému uve-

domovaniusivel‘kejhodnotyvlastnenejin-
formácie:premocnýchsainformáciastáva
nástrojom moci, pre mnohých iných však
nádejouslobodyamožnoirozletuducha“14.

východiská pre iMpleMentáciu 
Mediálnej výchovy 

S nástupom informacnej spolocnosti 
žije dnešný clovek ponorený vo svete me-
diálnych posolstiev, kde zdanlivo neexis-
tujú limity množstva dostupných infor-
mácií. Tento zložitý mediálny proces má 
moc ovplyvnovat‘ myslenie a konanie jed-
notlivcov a más. Médiá ponúkajú nespo-
cetné zdroje informácií a bezprecedent-
ným spôsobom umožnujú komukol‘vek 
vytvárat‘ správy vo verejnom priestore. 
Orientácia v tejto obrovskej mase infor-
mácií je coraz zložitejšia. Pôsobenie médií 
môže byt‘ pozitívne, ak myslíme rozvoj 
osobnosti, ale aj negatívne, mysliac tým 
na dehonestáciu individuality, potlácanie 
autority a duchovnej dimenzie cloveka. 
Z tohto dôvodu je potrebné vychovávat‘ 
cloveka ku kritickému poznaniu vplyvu 
médií. Potrebná je výchova prijímate-
l‘ov, a tiež aj mediálnych tvorcov, preto-
že „úlohoumasmédiíjezjednocovat‘l‘udía
obohacovat‘ichživot,anieichrozdel‘ovat‘
azneužívat‘.Tátoformáciamámat‘nazre-
telinielentechnickéznalosti,alemátobyt‘
predovšetkým formácia etická a mravná,
formácia v oblasti vnútorného života, lebo
jedinetaktoformovaní l‘udiabudúschopní
vytvárat‘„novúkultúru”,kultúruúctykclo-
vekovi a k jeho dôstojnosti, kultúru úcty k
životu,kultúrusolidarity,láskyapokoja„15.
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V súvislosti s mediálnou výchovou sa 
objavujú nové pojmy: civilizacná gramot-
nost‘, pocítacová gramotnost‘, vizuálna 
gramotnost‘ a mediálna gramotnost‘. 
Pod pojmom gramotnost‘ rozumieme 
schopnost‘ žiaka: aplikovat‘ vedomosti 
a zrucnosti z kl‘úcových oblastí vyuco-
vacieho predmetu; analyzovat‘ a efektív-
ne komunikovat‘ svoje názory a postoje; 
riešit‘ a interpretovat‘ problémy v rozlic-
ných situáciách. Skúmanie gramotnosti 
sa vo všetkých testovaných oblastiach za-
meriava na tri základné aspekty: obsah/
vedomosti, situácie, procesy. Gramot-
nost‘ sa meria na urcitom obsahu alebo 
štruktúre tak, že žiak vyriešením reálnej 
situácie, ktorá je vhodná na aplikáciu 
vedomostí príslušnej testovanej oblas-
ti, preukáže zvládnutie istého procesu. 
Nadobúdanie gramotnosti je celoživotný 
proces, ktorý prebieha nielen v rámci ško-
ly, pocas formálneho vzdelávania, ale aj 
interakciou žiaka s rodicmi, spolužiakmi, 
priatel‘mi, kolegami a širšou komunitou. 

 „Civilizacná gramotnost‘ – tento, na 
prvý pohl‘ad zvláštny pojem zahrna také 
cinnosti, schopnosti a zrucnosti, ktoré 
sú typické pre l‘udí v moderných, rozvi-
nutých spolocnostiach“16.

Pojem civilizacnej gramotnosti v sebe 
zahrna aj definíciu pocítacovej gramot-
nosti, ktorá hovorí o schopnosti a súbore 
zrucností pri práci s osobným pocítacom 
a jeho príslušenstvom pri tvorbe samo-
statných digitálnych výstupov. V USA 
majú rodicia názor, že pocítacová gra-
motnost‘ je pre ich deti dôležitejšia ako 
mediálna gramotnost‘. Odôvodnujú to 

uplatnením sa na trhu práce. Do Spoje-
ných štátov dovážajú vel‘mi málo cudzích 
mediálnych produktov, a preto necítia 
potrebu natol‘ko sa zaoberat‘ vlastnou 
kultúrou a kultúrnou produkciou, kto-
rá sa chápe ako nieco úplne prirodzené. 
Existuje tu vyše 250 organizácií, ktoré sa 
zaoberajú mediálnou výchovou17. Výcho-
va k pocítacovej gramotnosti znamená 
výchovu, ktorá je „zameraná na zvlád-
nutie nových informacných a komuni-
kacných technológií„. Nové technológie 
poskytujú nové možnosti pre ich uží-
vatel‘ov. K nim patria univerzity a ško-
ly, ucitelia, študenti. „Európske vlády by
mali presadzovat‘ ambiciózne a dlhodobé
programy,ktorébyprinieslirevolúciuinfor-
macnejspolocnostidoškolskýchtried“18. Je 
dôležité venovat‘ pozornost‘ aj vzdeláva-
niu ucitel‘ov, odbúrat‘ v nich strach z no-
vých technológií, zabezpecit‘, aby dispo-
novali dostatocnou kvalifikáciou19.

V komplexnom pohl‘ade na problema-
tiku mediálnej výchovy nemožno ostat‘ 
len pri zvládnutí techniky médií, je po-
trebné sústredit‘ úsilie aj na formacné 
pôsobenie v oblasti mediálnej výchovy. 

Vizuálnagramotnost‘ je schopnost‘ po-
chopit‘ a analyzovat‘ vizuálnu kultúru. 
Obrazy sa vykladajú vždy v kontexte, 
pricom ide o aspekt vizuálnej percepcie 
a dešifrovania obsahu.

Kl‘úcovým pojmom v rámci mediálnej 
výchovy, a zároven jej ciel‘om, je mediál-
nagramotnost‘. Škola by mala edukantov 
naucit‘ spracúvat‘ a hodnotit‘ podnety a 
informácie, ktoré k nim z okolitého sveta 
prichádzajú. Nemecký mediálny pedagóg 

16  Velšic M., Civilizacná gramotnost‘ ako problém. http://www.ivo.sk/vyskum.asp (16.2.2003).
17  Porov. Brecka S., Mediálna výchova. Bratislava 1999, s. 13-14.
18  Brecka S., Mediálna výchova. Bratislava 1999, s. 37.
19  Porov.  Dargová  J.:  Pedagogicko  –  didaktické  aspekty  využívania  informacno-komunikac-

ných technológií vo výucbe. In: Prírodné vedy a IKT. Prešov 2004, s. 13.
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G. A. Thiele vo svojich prácach uvádza, 
že mediálna gramotnost‘ zahrna kompe-
tentný, sebavedomý a zodpovedný výber 
a využívanie tlacených, audiovizuálnych 
a digitálnych médií všetkého druhu pre 
zábavu, informovanie sa a vzdelávanie, 
pre vyjadrovanie a komunikáciu.

„Mediálna gramotnost‘ je schopnost‘, 
ktorá pomáha recipientovi neformálne 
a kriticky chápat‘ povahu masových mé-
dií, ich techniky a vplyv týchto techník. 
Je to vzdelanie, ktoré má recipientom 
pomôct‘ pochopit‘, ako médiá pracujú, 
ako sú organizované a ako vytvárajú 
realitu. Mediálna gramotnost‘ tiež dáva 
recipientom možnost‘ tvorit‘ mediálne 
produkty“20.

Vo všeobecnosti však môžeme charak-
terizovat‘ pojem mediálna výchova ako 
„výchova k orientácii v masových mé-
diách, k ich využívaniu a zároven k ich 
kritickému hodnoteniu“21. V súcasnosti 
je potrebné poukázat‘ na to, že medi-
álna výchova „by nemala byt‘ procesom
náhodným, živelným, ale procesom riade-
ným.Procesom,ktorýmásvojciel‘,obsah,
podmienky, organizáciu cinnosti, metódy,
ujasnenémiestoavnomposlanievychová-
vanéhoajvychovávatel‘a“22.

Pojem mediálnej výchovy zahrna 
množstvo špecifík, ktoré sa u autorov 
rôznia, uvediem preto niekol‘ko definícií 
pojmu mediálna výchova:

„Mediálna výchova je schopná naucit‘
l‘udíanalyzovat‘atvorit‘mediálneobsahy,
správneichchápat‘ainterpretovat‘„23.

Mediálnu výchovu možno definovat‘ 
aj ako praktické vyucovanie, zacielené 
na budovanie mediálnej kompetencie, 
chápanej ako kritický a rozlišujúci postoj 
voci médiám, s ciel‘om vytvárat‘ vyrov-
naných obcanov, schopných vynášat‘ 
vlastné súdy na základe dostupných in-
formácií. 

„Mediálna výchova je teda prostried-
kom nadobudnutia mediálnej gramotnos-
ti a vzhl‘adom na miesto médií v živote
jednotlivca i spolocnosti by mala byt‘ sú-
cast‘ouvšeobecnéhovzdelania“24.

Buckingham definuje mediálnu výcho-
vu ako „proces vyucovania a ucenia sa o
médiách„, výsledkom ktorej je mediálna 
gramotnost‘ – „znalostiazrucnosti,ktoré
študentizískajú“25.

 Mediálna výchova je teda pojem, ktorý 
zahrna rozpätie vzdelávacích, výchov-
ných, osvetových, propagacných a prak-
tických cinností. Ich spolocným ciel‘om 
je konfrontovat‘ rôzne skupiny verejnosti 
s cinnost‘ou médií, so skutocným zmys-
lom mediálnych produktov a možnými 
následkami ich pôsobenia na život jed-
notlivca i celej spolocnosti. Mediálna vý-
chova je v súcasnosti objektom mediál-
neho i pedagogického výskumu a praxe 
na rôznych úrovniach. Zaoberajú sa nou 

20  Hornáková S., Vplyv násilia v elektronických médiách na deti a mládež a potreba mediálnej výchovy 

k mediálnej gramotnosti. Lublin 2002, s. 108.
21  Šed‘ová K., Médiá jako pedagogické téma. In: Pedagogika 1/2004. Praha, s. 19.
22  Pribula M., Spolocenské komunikacné prostriedky vo výchove a katechéze. In: Orbis commu-

nicationis socialis. Prešov 2002, s. 34.
23  Brecka S., Mediálna výchova. Bratislava 1999, s. 7.
24  Porov. Hornáková S., Vplyv násilia v elektronických médiách na deti a mládež a potreba mediálnej 

výchovy k mediálnej gramotnosti. Lublin 2002, s. 105.
25  Metyková M., Quo vadis mediálna výchova? http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue08/recenze_

buckingham.htm. (04.10.2005)
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26  Porov. Rada Europy, Odporúcanie 1466 (2000) [1] – Mediálna výchova.http://www.radaeuropy.

sk/?736. (13.10.2005)
27  Porov.  Brecka  S.,  Východiská,  koncepcie  a  ciele  mediálnej  výchovy.  In:  Kolokvium 1 – 2.  

Trnava 2004, s. 84 – 85.

vládne i mimovládne orgány, inštitúcie, 
organizácie a asociácie na národnej i me-
dzinárodnej úrovni. Mediálnu výchovu 
možno definovat‘ aj ako praktické vyuco-
vanie zacielené na budovanie mediálnej 
kompetencie, chápanej ako kritický a roz-
lišujúci postoj voci médiám, s ciel‘om vy-
tvárat‘ vyrovnaných obcanov, schopných 
vynášat‘ vlastné súdy na základe dostup-
ných informácií. Umožnuje im to prístup 
k potrebným informáciám, ich analýzu a 
schopnost‘ identifikovat‘ ekonomické, po-
litické, sociálne a kultúrne záujmy, ktoré 
stoja za tým. Mediálna výchova ucí jed-
notlivcov interpretovat‘ a vytvárat‘ po-
solstvá, vyberat‘ najvhodnejšie médiá pre 
komunikáciu, prípadne vyslovovat‘ názo-
ry k ponuke médií a ich výstupom. Medi-
álna výchova umožnuje l‘ud‘om vykoná-
vat‘ svoje právo slobody vyjadrovania a 
právo na informácie. Je prínosom nielen 
pre ich osobný rozvoj, ale posilnuje úcast‘ 
a interaktivitu v spolocnosti. V tomto 
zmysle ich pripravuje na demokratické 
obcianstvo a politickú uvedomelost‘26.

Médiá dnes zaujímajú dôležité miesto 
v živote jednotlivca i spolocnosti, z tejto 
skutocnosti vychádza aj mediálna vý-
chova. Jej základnými východiskami sú:
a) médiá nesprostredkúvajú jednoduchý 

odraz reality, ale prezentujú starostli-
vo vypracované konštrukcie tým, že 
vysvetl‘ujú, akým spôsobom vznikajú,

b) médiá sú zdrojom väcšiny informácií 
a skúseností, na základe ktorých si l‘u-
dia vytvárajú osobnú predstavu o sve-
te a o tom, ako tento svet funguje,

c) tým, že médiá zasahujú do formovania 
l‘udského obrazu reality, ovplyvnujú 

význam všetkých individuálnych faktorov 
vzt‘ahu jednotlivca k okolitému svetu,

d) väcšina mediálnej produkcie je komerc-
ného charakteru a jej hlavným ciel‘om 
je zisk. Preto je dôležité objasnovat‘ 
otázku vlastníctva a kontroly médií,

e) všetky mediálne obsahy sa dajú na-
zvat‘ druhom reklamy, pretože svo-
jím spôsobom propagujú isté hodnoty 
a spôsob života,

f ) médiá zohrávajú významnú úlohu 
v politike a pri formovaní spolocen-
ských zmien,

g) každé médium má svoj vlastný spôsob, 
jazyk, gramatiku a špecifickým spôso-
bom kóduje realitu,

h) vzdelávacie aktivity v oblasti mediálnej 
výchovy vo viacerých krajinách vznikli 
ako reakcia na mohutný import americký 
filmov, televíznych programov a iných 
mediálnych produktov. Znacné množstvo 
odborníkov z rôznych oblastí nadobudlo 
presvedcenie, že doslova záplava ame-
rickej „kultúry„ ohrozuje kultúrnu inte-
gritu ich krajiny, a že mediálna výchova 
dokáže presvedcit‘ mládež, že hodnoty 
propagované americkými médiami mu-
sia nutne prijat‘ za vlastné27.
Východiskom pri urcení ciel‘a môže 

byt‘ definícia mediálnej výchovy (Media 
Literacy) publikovaná v ucebnici vydanej 
Ministerstvom školstva kanadskej pro-
vincie Ontario, ktoré zaviedlo v Kanade 
mediálnu výchovu ako povinnú súcast‘ 
ucebných plánov:
a) mediálna výchova pomáha študentom 

rozvinút‘ poucené a kritické chápanie 
podstaty masmédií, postupov, ktoré 
využívajú a dosah týchto postupov,
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28  Porov. Duncan B. a kol.: Media Literacy Resource Guide. Toronto 1989, s. 18.
29  Porov. Hradiská E., Bude sa i u nás ucit‘ mediálna výchova? In: Otázky žurnalistiky. Bratislava 

1999, XLII, c. 4, s. 304.
30  Porov. Brecka S., Mediálna výchova. Bratislava 1999, s. 23.
31  British Film Institute – www.bfi.org.uk
32  Porov. Brecka S., Mediálna výchova. Bratislava 1999, s. 18.; Media Awareness Network. http://

www.media-awareness.ca (2006-10-19).

b) prehlbuje chápanie toho, ako médiá fun-
gujú, ako sú organizované, ako sa tvoria 
výpovede, ako sa v nich konštruuje realita,

c) zvyšuje pozitívny úcinok z prijímania 
i spracovania mediálnych výpovedí 
a poskytuje študentom zrucnosti po-
trebné na vytváranie vlastných medi-
álnych obsahov28.
Ciel‘ sa rozširuje z polohy prijímania 

a hodnotenia i do roviny vlastnej pro-
dukcie, prípravy mediálnych obsahov, v 
ktorých by mali žiaci v škole získat‘ zá-
kladné vedomosti i zrucnosti. To, co by 
sa malo mediálnou výchovou dosiahnut‘, 
závisí od vnímania mediálnej výchovy. 
Ak by sme ju vnímali ako predmet konti-
nuálny, ktorý sprevádza žiaka od základ-
nej po koniec strednej školy, potom aj 
ciele musia byt‘ diferencované, zohl‘ad-
nujúce mentálne schopnosti žiaka i pre-
pojenost‘ predmetu mediálnej výchovy 
s d‘alšími vyucovacími predmetmi29.

Ciel‘om mediálnej výchovy, alebo pres-
nejšie povedané, mediálnej edukácie je 
pripravit‘ žiakov na vecné, samostatné 
a spolocensky zodpovedné zaobchádza-
nie s prostriedkami spolocenskej komu-
nikácie. Preto je potrebné: 
a) aby sa žiaci dokázali orientovat‘ v me-

diálnom prostredí,
b) aby dokázali kriticky posudzovat‘ in-

formácie, skúsenosti a modely správa-
nia sprostredkované médiami,

c) aby sa v mediálne ovplyvnovanom 
prostredí dokázali správat‘ sebavedo-
me, zodpovedne a produktívne30.

Kl‘úcovými aspektmi mediálnej výcho-
vy podl‘a Britského filmového ústavu31 
vo vel‘kej Británii sú:

Mediálne faktory – Kto komunikuje, s 
kým a preco? Kto produkuje obsahy a 
aké má postavenie v procese produkcie? 
Mediálne inštitúcie, ekonomika a ideoló-
gia, zámery a výsledky.

Mediálnekategórie– Typ obsahu. Rôzne 
médiá, formy, žánre alebo iné kategórie 
obsahu. 

Mediálne technológie – Ako sa vyrába-
jú? Ktoré technológie sú komu prístup-
né? Ako ich treba využívat‘? Ako tieto 
technológie ovplyvnujú výrobný proces 
a výsledný produkt?

Mediálny jazyk – Ako pochopíme jeho 
význam? Ako médiá vyrábajú významy? 
Kódy a konvencie. Naratívne štruktúry.

Publikum médií – Kto sleduje médiá a 
preco? Ako možno identifikovat‘ publi-
kum a jeho štruktúru? Ako publikum na-
chádza, vyberá si, konzumuje a reaguje 
na mediálne obsahy?

Mediálnyodrazreality– Ako médiá pre-
zentujú realitu? Aký je vzt‘ah medzi re-
álnym obsahom a skutocným miestom, 
udalost‘ami, l‘ud‘mi a myšlienkami?32

Vo svete je možné sledovat‘ zvýšený záu-
jem o mediálnu výchovu už niekol‘ko desa-
t‘rocí. V polovici 70. rokov 20. storocia bola 
táto výchova zaclenená do ucebných osnov 
stredných škôl vo viacerých krajinách. V 
Latinskej Amerike a v Európe (najmä v Špa-
nielsku a Taliansku) sa mediálna výchova 
chápala najmä ako nástroj na vyrovnáva-
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34  Demcišák J., O potrebe rozvoja mediálnej kompetencie. [w:] Ucitel‘ské noviny, 2000, c. 39, s. 1, 
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nie sociálnych rozdielov, vyplývajúcich z 
nerovnakých možností prístupu k infor-
máciám. V anglicky hovoriacich krajinách, 
vrátane Anglicka, Škótska, Kanady a Aus-
trálie, bola mediálna výchova zaclenená do 
jazykových predmetov. Dôležitejšiu úlohu 
v mediálnej výchove na medzinárodnej 
úrovni zohráva UNESCO, ktoré sa ako orga-
nizácia angažuje v zavádzaní a následnom 
skvalitnovaní mediálnej výchovy detí a 
mládeže v celosvetovom meradle. Podiel‘a 
sa na organizovaní medzinárodných fór, 
ktorých ciel‘om je integrovat‘ mediálnu 
výchovu do národných ucebných osnov, do 
mimoškolských vzdelávacích programov, 
ale aj do celoživotného vzdelávania33.

Materiály o prehl‘ade o situácii me-
diálnej výchovy vo svete ponúkajú pro-
jekty ako: Media Literacy Online Project 
Oregonskej univerzity (USA), projekt 
Media Education Centre University v So-
uthhamptone (Anglicko), Media Awar-
eness Network (Kanada) alebo projekt 
pedagogického inštitútu univerzity 
v Hannoveri Medienpäda-gogische Kon-
zepte im Internationalen Vergleich (Me-
diálno-pedagogické koncepcie v medzi-
národnom porovnaní).

Médiá a informácie sú fenoménom, kto-
rý výrazne ovplyvnuje náš každodenný 
život. Neustále sme zaplavovaní viac ci 
menej podstatnými informáciami. Infor-
mácia sa stáva devízou budúcnosti a coraz 
väcšiu úlohu zohráva cesta a spôsob, ako 
v množstve poznatkov nájst‘ ten potreb-
ný a vyselektovat‘ z mediálnych obsahov 
podstatný. Osvojit‘ si orientáciu v médiách 
a v informacnom labyrinte sa nedá zo dna 

na den. Je neodškriepitel‘né, že existencia 
médií je pre súcasného mladého cloveka 
samozrejmá. Mladí l‘udia dokážu s média-
mi i technikou pracovat‘, co si však uvedo-
mujú menej, je to, aký d‘alekosiahly vplyv 
na nich jednotlivé médiá majú a môžu 
mat‘. Médiá ovplyvnujú jednotlivé vrstvy 
obyvatel‘stva a podiel‘ajú sa na vytvára-
ní urcitých životných štýlov a subkultúr, 
pricom práve mladí sa nimi nechávajú 
strhnút‘. Od výstrelkov v móde, cez upred-
nostnovanie urcitého hudobného štýlu 
môže toto pôsobenie prerást‘ až do vymý-
vania mozgov urcitou ideológiou. Mladá 
generácia by nemala bezmyšlienkovite 
absorbovat‘ ponúkané informácie, práve 
naopak, mala by sa stat‘ kritickými užíva-
tel‘mi jednotlivých mediálnych technoló-
gií. Orientácia vo svete pocítacov, znalost‘ 
obsluhy internetových vyhl‘adávacov, po-
znatky a zrucnost‘ v zaobchádzaní s mé-
diami môžeme považovat‘, po písaní a cí-
taní, za d‘alšiu gramotnost‘, bez ktorej sa 
moderný clovek nezaobíde. A práve preto 
by sme jej mali venovat‘ zvýšenú pozor-
nost‘, pocnúc základnou školou. Otázke 
mediálnej kompetencie študentov teda lo-
gicky predchádza mediálna kompetencia 
ucitel‘ov a budúcich ucitel‘ov. A to sme už 
na poli mediálnej pedagogiky34.

Samozrejme, jednou z kompetencií 
práve mediálnej pedagogiky je aj ochra-
na mládeže pred ohrozujúcim vplyvom 
médií, správny výber a zaobchádzanie 
s médiami a ich obsahmi. V budúcnosti 
bude jednoznacne dominovat‘ otázka, 
aký program majú deti pozerat‘, nad 
otázkou, ci vôbec majú pozerat‘ televíz-
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ny program. Televízia sa totiž stala kaž-
dodennou a obl‘úbenou cinnost‘ou. Vý-
skumy potvrdzujú, že televízne obsahy 
formujú alebo deformujú deti a mládež 
podl‘a toho, ako to dovolíme. Kvalita ma-
smediálnych výstupov býva predmetom 
odborných diskusií, ale na Slovensku už 
zriedkavo objektom systematických vý-
skumov. Zabezpecenia kvality v médi-
ách nám na Slovensku akosi nefungujú 
a vo vel‘kej miere sú poznacené rôznymi 
politickými tlakmi. Psychické, fyzické 
a morálne zdravie detí však nie je ideo-
lógia, ale nevyhnutnost‘ – aj v demokra-
cii. Mediálne regulacné orgány by mali 
byt‘ súcast‘ou infraštruktúry zabezpe-
cujúcej kvalitu v médiách, najmä v rovi-
ne preventívnej, nielen exprocesnej. Na 
Slovensku potrebujeme efektívnu a hu-
manistickejšiu starostlivost‘ o oblast‘ 
médií. Ak to posudzujeme z hl‘adiska so-
ciálneho a kultúrneho vývoja, národ bez 
filozofickej a etickej reflexie nie je úpl-
ný. Nemôžeme mat‘ iba pocítace a siete 
bez humanizmu. Preto je mediálna vý-
chova skutocne potrebou i podstatným 
problémom.

S mediálnou výchovou ako ochranou 
mládeže musíme zacat‘ už v predškol-
ských zariadeniach, pretože deti sú 
najdrahšou obet‘ou médií. Vplyv médií 
na divácke zázemie je nepopieratel‘ný, 
a to v pozitívnom i negatívnom smere 
a potreba mediálnej výchovy nesporná. 
Napriek mnohých iniciatívam odborní-
kov chýba u nás dostatocné komplexné 
zmapovanie výskytu a pôsobenia tele-
víznych obsahov a následné vyvodenie 
opatrení, predovšetkým v oblasti medi-
álnej výchovy, t. j. opatrení, ako vplyvu 
takýchto škodlivých javov celit‘, vediet‘ 

ich rozoznávat‘ a zhodnotit‘ ich efekt 
s ohl‘adom na celkový kontext deja i prí-
tomné kontextové faktory35.

Deti a mládež venujú v porovnaní s 
inými vol‘nocasovými aktivitami sku-
tocne vel‘a casu médiám a do školy 
prichádzajú s bohatou mediálnou skú-
senost‘ou. V nej sa tak nadväzuje na už 
vytvorený poznatkový, väcšinou vel‘mi 
rôznorodý a chaotický rámec informácií 
získaných z médií, ktoré pre svoju for-
málnu prít‘ažlivost‘ zanechávajú v psy-
chike detí hlbokú stopu. Množstvo in-
formácií deti pohlcuje, pedagógovia sa 
st‘ažujú na úpadok vzdelania. Dôvodom 
je však neschopnost‘ získané informácie 
zaradit‘ do vlastnej poznatkovej štruk-
túry, chýba interpretacný rámec a posú-
denie ich významnosti. Casto sa stierajú 
rozdiely medzi realitou a fikciou, infor-
máciou a zábavou, reklamou a skutoc-
nost‘ou a podobne. Dokazovanie pozi-
tívneho ci negatívneho vplyvu médií by 
dnes už nemalo byt‘ ciel‘om. Aj preto 
nie, lebo tak, ako sa ponuka tradicných 
i nových médií rozširuje, na druhej 
strane je psychika príjemcu na rôznom 
stupni vývinu viac alebo menej schopná 
tieto obsahy spracovat‘. Mnoho výziev 
i odporúcaní, ako aj legislatívne opatre-
nia smerujú k tvorcom i distribútorom 
mediálnych výpovedí. V nich sú okrem 
iného formulované podmienky ochra-
ny detí a mladistvých pred negatívnym 
vplyvom mediálnych obsahov. Málo po-
zornosti sa venuje poznaniu foriem, ako 
sa príjemca s ponukou vyrovnáva. Jeho 
prístup k mediálnej ponuke sa redukuje 
na výskumy sledovanosti a zist‘ovanie 
miery spokojnosti s programom. Aj ked‘ 
sú tieto poznatky nepochybne pre chod 
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médií dôležité, absentuje priestor na 
koexistenciu s médiami a ich obsahom. 
Pripravit‘ jedincov na participáciu s mé-
diami by mala už spomínaná mediálna 
výchova36.

O potrebe mediálnej výchovy sa po-
maly zacína hovorit‘, ale ešte málo 
uskutocnovat‘. Ak sa chceme venovat‘ 
masmediálnej výchove, teda výchove 
k užitocnému a správnemu používaniu 
médií, treba zvážit‘ stupen aktuálnosti 
tejto požiadavky. Ktoré dôvody na jej 
zavedenie možno pokladat‘ za najpod-
statnejšie? Masmediálna výchova nie je 
predovšetkým o vzdelaní typu výchovy 
scenáristov alebo kameramanov – je to 
výchova na základe vzdelania v oblasti 
manipulacných techník všetkých dru-
hov médií. Potreba výchovy našej mlá-
deže i dospelých je nevyhnutná, pretože 
masmédiá sú prostriedkom s najvyšším 
vplyvom na jednotlivcov v spolocnos-
ti. Niekedy je udivujúce, s akou pres-
nost‘ou dokážeme zmerat‘ a venovat‘ sa 
vel‘kosti ozónovej diery nad naším úze-
mím, a pritom sa našou krajinou pre-
hána uragán filmových a pocítacových 
brakov a otráv ducha – bez povšimnu-
tia. Spomenuté intelektuálne zrucnosti 
sú pre budúcnost‘ a našich mladých l‘u-
dí nevyhnutné pre orientáciu vo svete, 
v Európe, medzi mnohými kultúrami. 
Je teda potrebné oslovit‘ všetky naše 
výchovné a vzdelávacie štruktúry, aby 
potrebu mediálnej výchovy vo všetkých 
typoch škôl premenili na skutocnost‘ – 
aby bola súcast‘ou osnov jednotlivých 
predmetov. Ideálom by bol samostatný 

predmet, co umožní následne systema-
ticky vylepšovat‘ prípravu študentov 
v tejto oblasti. A nejde len o kozmetickú 
úpravu rozvrhu aby pôsobil moderne. 
Je to potrebný doplnok výchovy, ktorý 
si vyžaduje okrem odbornej literatúry 
aj dôsledne pripravených ucitel‘ov37. Je 
potrebné podotknút‘, že mediálna vý-
chova nie je len úlohou školy a iných 
organizácií, ale korene tejto výchovy, 
vlastne ako každej, ostávajú v rodine. 
Preto bude v budúcnosti potrebné dbat‘ 
aj na prípravu rodicov, aby kompetent-
ne zaujímali stanoviska pri výchove 
k používaniu masmédií v rodine. 

Záver
Profesor Zasępa vo svojej knihe „Me-

dia, czlowiek, spoleczenstwo„ uvádza 
vlastné motto ako riešenie mediálnej 
gramotnosti: „Rodina, žijúca nad mo-
rom, neuchráni diet‘a pred utopením, 
ked‘ vybuduje okolo svojho domu vy-
soký múr. Najväcšou istotou je naucit‘ 
diet‘a umeniu plávat‘”38. Pre nás to 
znamená naucit‘ jedinca vystaveného 
mediálnemu tlaku orientovat‘ sa v tzv. 
„mediálnom chaose” a to prostredníc-
tvom kvalitnej mediálnej výchovy a 
dobre formovaného svedomia. Prvým 
a konecným adresátom médií je clovek, 
nakol‘ko iba on dokáže prijat‘ a analy-
zovat‘ posolstvo. Dokáže selektovat‘ 
pravdu od nepravdy, cítat‘ medzi riad-
kami, rozhodnút‘ sa pre nieco a proti 
niecomu. Iba clovek ako homo sapiens, 
stvorený na obraz Boha, dokáže smero-
vat‘ ku konecnému ciel‘u. Je vybavený 
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stvoritel‘skou silou, aby aj cez média 
formoval a pretváral tento svet. Clovek 
je teda formovatel‘ný a Boh ho neprestal 
formovat‘ ani v tomto case. Božie slovo 
je úcinné a pôsobí39.

AbstrAkt
Fenoménom, ktorý vážne ovplyvnuje 

svet mladých a pôsobí na formovanie 
ich osobnosti sú médiá. Z tohto dôvodu 
je dnes vel‘mi aktuálna problematika vý-
chovy kritického recipienta mediálnych 
produktov. Cirkev prezentuje, že l‘udská 
dôstojnost‘ je centrom každej pravej ko-
munikácie. Táto dôstojnost‘ by mala byt‘ 
aj základom pri adaptácii mediálnej vý-
chovy v akomkol‘vek vyucovacom pred-
mete, alebo pri zavedení samostatného 
predmetu mediálna výchova, ktorej zá-
kladným mottom je dobro ako odblesk 
Božej lásky. Tá inšpiruje a oživuje srdcia 
a mysle mladých, ale vulgarizmus a ob-
scénnost‘ majú na mladého cloveka de-
vastujúci vplyv.

need of MediAl educAtion 
in slovAkiA

Media are phenomenon, which serio-
usly affect the world of youth and have 
effect on forming of their personality. 
Thereat problems of education of critical 
recipient of medial products are very ac-
tual in these days. The Church presents, 
that human dignity is centre of every ri-
ght communication. This dignity should 
be also the principle at adaptation of me-
dial education in any learning, or at im-
plementation of separate object medial 
education, whose basic motto is good as 
reflex of God love. It inspires and revives 
the hearts and minds of youth, whereas 

vulgarism and obscenity impact on yo-
ung man destructively.  
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