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Abstrakt
Práce se zabývá tématem školních časopisů na gymnáziích. Konkrétně zkoumá
přínos samostatné tvorby školního časopisu k rozvoji mediální gramotnosti žáků. Je
rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. První, teoretická část stručně vymezuje,
co je mediální gramotnost, proč se o ní v dnešní době stále více hovoří a jak je její
rozvoj ukotven v české školské soustavě. Blíže se věnuje vymezení mediální výchovy
ve vzdělávacích dokumentech České republiky, možnostem jejího zařazení do výuky a
očekávaným výstupům z ní. Krátce se pozastavuje nad srovnáním mediální produkce
v rámci mediální výchovy a samostatnou tvorbou školního média vzniklého z iniciativy
samotných studentů. Druhá část je věnována výzkumnému šetření provedenému se
třemi redakcemi plzeňských školních časopisů vzniklých z iniciativy studentů. Zkoumá
jednak podobu funkční a procesní stránky fungování časopisu, její shodné a odlišné rysy
v jednotlivých redakcích, motivaci, cíle a prvotní očekávání tvůrců apod. Za druhé se
výzkumné šetření věnuje otázce, jaký vliv měla samostatná tvorba školního časopisu
pro rozvoj mediální gramotnosti žáků. Získané poznatky hodnotí v porovnání s Dalšími
očekávanými výstupy pro Mediální výchovu v gymnáziích. Zkoumá zároveň, zda žáci
samostatnou tvorbou získali i něco nad rámec DOV MV. Na závěr se pokouší srovnat
výhody a nevýhody samostatné tvorby školního média v porovnání s řízenou výukou
mediální výchovy.

Abstract
This dissertation deals with the theme of the school magazines in grammar
schools. Specifically, it examines the influence of independent school magazines
production on the development of pupils' media literacy. The thesis is divided into two
parts – the theoretical one and empirical one. Theoretical part briefly defines the term
media literacy, explains the growth in use of the term and describes its anchoring in the
Czech educational system. It pays attention to definition of media education in
educational documents of the Czech Republic and further talks about possibilities of its
inclusion into classes and its expected impacts. It briefly compares media production
within guided media education and independent school media production created by
pupils itselves. The second part is devoted to the survey carried out by three editorial
boards of Pilsen school magazines that emerged from pupils' initiative. It explores
functions and processes of magazine running, shows differences in each editorial board,
its incentive, goals, author's primary expectations etc. Further, the research analyzes the
contributions of school magazines independent work to development of pupils' media
literacy. These gains are evaluated in comparison with Other Expected Outputs for
Media education in grammar schools. At the same time, it examines whether the pupils
gained something above DOV MV standard. Finally, it tries to compare positives and
negatives of independent school media next to guided media education.
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Úvod
Téma své bakalářské práce, tedy problematiku mediální gramotnosti, mediální
výchovy a školních médií, jsem si zvolila vzhledem ke svým vlastním zkušenostem
s tvorbou školního časopisu. Své poznatky získané během vytváření a vedení školního
časopisu na střední škole bych chtěla použít jako základ pro přípravu výzkumného
šetření a formulaci výzkumných otázek, které se budou týkat tématu vlivu tvorby
školního časopisu na rozvoj mediální gramotnosti jeho tvůrců. Mým cílem je
kvalitativním způsobem zjistit dopady činnosti ve školní redakci na formování mediální
gramotnosti studentů. Vycházím z předpokladu, že samostatná tvorba školního časopisu
může žákům přinést více zkušeností, než produkční techniky v rámci mediální výchovy.
Chci tedy zjistit, co navíc samostatná tvorba přináší a zároveň, zda má pro žáky
dostatečný přínos i v oblasti teoretických znalostí.
Práci jsem rozdělila na část teoretickou a empirickou. Teoretická část má přinést
stručný nástin problematiky mediální gramotnosti v současné společnosti, popis
praktické realizace mediální výchovy v českém prostředí, včetně jejího ukotvení ve
strategických a kurikulárních dokumentech a didaktických možností výuky. Následně se
zaměřím na jeden z přístupů mediální výchovy, a sice vlastní mediální produkci. Popíšu
její specifika, výhody a nevýhody, nutnou podporu ze strany učitelů a nezbytné
teoretické znalosti jako pojmy, postupy či pravidla práce v médiích (spíše než s médii).
Tato první část mi poslouží jako informační platforma pro druhou – empirickou část mé
práce.
Ta bude založena na realizaci výzkumného šetření a následné prezentaci a
interpretaci získaných dat. Výzkumné šetření bude provedeno s redakcemi školních
časopisů, které vznikly z iniciativy samotných žáků na vybraných plzeňských
gymnáziích.

Šetření

bude

probíhat

formou

polostandardizovaných

rozhovorů

s otevřenými otázkami ve focus group. Můj výzkumný zájem bude soustředěn nejen na
zpětné hodnocení motivace studentů k vytvoření školního média, ale i na jejich
vypořádání se s procesní a funkční stránkou. Největší důraz bude ale kladen na snahu
zjistit, jaké jsou přínosy vlastní tvorby v oblasti rozvoje mediální gramotnosti, a to
v porovnání s Dalšími očekávanými výstupy pro Mediální výchovu v gymnáziích.
Nakolik je samostatná tvorba školního časopisu dokázala naplnit a co přinesla
studentům navíc. Výzkumné šetření bylo provedeno až ex post, tedy poté, co žáci
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získali zkušenost s činností ve své vlastní redakci. Nebude možné zcela extrahovat
hybatele názorových změn vycházejících ze samotné činnosti, od učitelů, rodiny,
vrstevníků, jiných oppinion leadrů či ze životních zkušeností. Provést srovnávací šetření
před započetím práce zkoumaných jedinců v redakci by bylo jistě velmi zajímavé a
přínosné, ale vzhledem k (nejen časové) náročnosti podobných longitudinálních
výzkumů to bylo zároveň nemožné. Pokusím se tedy zaměřit na osobní poznatky, které
nemá nečlen redakce možnost získat, a tak odlišit to, co plyne právě ze samostatné
tvorby školního média. Například pociťované výhody a nevýhody statutu novináře,
změny v chování okolí vůči samotným školním tvůrcům, nově získané možnosti,
kontakty atp.
Cílem práce tedy bude pokusit se odpovědět na otázku, jaký vliv na rozvoj
mediální gramotnosti má samostatná tvorba školního časopisu. Konkrétně nakolik může
zastoupit vzdělávání v rámci systematické mediální výchovy a co samostatná tvorba
přináší navíc oproti produktivním činnostem řízeným učitelem.

5

1

Mediální gramotnost a mediální výchova
V této kapitole bych chtěla stručně vymezit dva nejdůležitější pojmy, se kterými

budu pracovat, a to mediální gramotnost a mediální výchova. Zaměřím se na jejich
význam v současných společenských souvislostech, na jejich aplikaci ve školách a na
jejich zakotvení ve strategických a kurikulárních dokumentech. Zajímat mne budou
rovněž způsoby zařazení mediální výchovy do výuky a možné formy a metody
vzdělávání v této oblasti. Více bych se chtěla zaměřit na dovednostní složku, resp.
produkční techniky, založené na vlastní tvorbě médií a jejich obsahů.

1.1

Základní pojmy
Pro sjednocení výkladu významů jednotlivých klíčových pojmů bude vhodné na

začátek předložit několik stručných definic týkajících se této oblasti.
„Mediální gramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, které člověku
umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučeně, dovoluje
mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal ty oblasti
mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat, odhalit,“ (Rámcový
vzdělávací program pro gymnázia, 2007, s. 77). Další definice nabízejí i další autoři
(Mičenka, Jirák a kol., 2007, s. 9; Pospíšil, Závodná, 2010, s. 47; Bína a kol., 2005, s.
20; DeVito, 2008, s. 14).
„Mediální výchova se zaměřuje na to, aby v žácích – pomocí rozborů reálné
mediální produkce a prostřednictvím vlastní tvorby mediálních produktů a osvojování
poznatků o fungování médií ve společnosti – soustavně rozvíjela jejich schopnost
kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a
udržovat si od ní odstup,“ (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 2007, s. 77).
Možno definovat též podle dalších zdrojů (Bína a kol., 2005, s. 23; Pavličíková, Šebeš,
Šimůnek, 2009, s. 6, 8; Machová, Kubátová a kol, 2009, s. 99–100).
Co se týče vymezení, co je to školní mediální aktivita, poměrně obsáhlou
definici nabízí ve své diplomové práci Smrčková. Říká, že „školní mediální aktivitou
rozumíme činnost, na které se podílejí žáci/studenti školy, a která je uskutečňována
formou školního média nebo participace na obsazích jiných médií, a to bez ohledu na
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skutečnost, zda je vázaná na realizaci mediální výchovy. Školním médiem je pak
nekomerční komunikační prostředek v tištěné, elektronické nebo internetové formě,
který zajišťuje přenos vizuálních, auditivních a audiovizuálních informací a významů
mezi jejich podavateli, kterými jsou především žáci/studenti jedné školy, a příjemci,
kterými jsou primárně publika, které spojuje příslušnost k domovské škole, sekundárně
pak širší veřejnost. Vydávání nebo provozování školního média zaštitují výhradně
žáci/studenti nebo příslušná škola, která jej může, ale nemusí iniciovat či podporovat.
Pojem školní média tak zastřešuje školní a třídní časopisy (noviny), školní rozhlasové a
televizní vysílání a školní internetová média,“ (Smrčková, 2010, s. 40). Já se zde
zaměřím na školní časopisy a budu je rozlišovat ve dvou podobách. Za prvé jako
časopisy (někdy i obecněji jako výstupy z produktivních činností) vzniklé v rámci
mediální výchovy a za druhé jako školní časopisy, které vznikly z iniciativy samotných
studentů a jsou jimi plně řízeny.

1.2

Význam mediální gramotnosti
Dnešní svět je s médii spjatý více, než tomu bylo kdykoli předtím. Média

prostupují náš život po technické stránce, neustále jsme v blízkosti televize, rádia,
počítače, telefonu. Mají ale jedinečné postavení i co se týče získávání informací, selekce
toho, jaké informace obdržíme, v jaké podobě a v jakých souvislostech. Média pro nás
vytvářejí nový druh prostoru, který nás spojuje s ostatními lidmi a tvoří naše základní
sdílené představy o světě.
Jedním z klíčových pojmů pro dnešní společnost je medializace, tedy skutečnost,
že „média se stávají rozhodující institucí socializace a identifikace se společností,
instituce, jež namnoze dokáže zastínit školu i rodinu. Mají zřejmý vliv na chování
jedince a společnosti, na životní styl, na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou
médii nabízena, mají různorodý charakter, vyznačují se velmi svébytným vztahem
k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena různými (namnoze nepřiznanými, a tedy
potenciálně manipulovatelnými) záměry,“ (Jirák, Wolák, 2007, s. 6). Je tedy nezbytné,
aby člověk žijící v současném světě znal základní principy a pravidla fungování médií a
dokázal uspokojivě rozklíčovat sdělení jimi předávaná. Tato kompetence nazývaná jako
mediální gramotnost stále nabývá na svém významu (Jirák, Wolák, 2007, s. 6).
Předchozí generace měly oproti té dnešní nespornou výhodu v tom, že média v podstatě
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dospívala s nimi, postupně se rozvíjela. K televizi se postupně přidala barva a dálkové
ovládání, rozšiřoval se počet dostupných stanic, doba jejich vysílání i jejich obsahová
nabídka. Dnešním dětem toto postupné vrůstání a seznamování chybí, jsou vrženy
přímo do celé obrovské mediální změti. Na rozdíl od svých rodičů, kteří měli možnost
najít si v mediálním světě své místo, jsou ony odkázány na pomoc ostatních (Buermann,
2009, s. 172). „Soustavné zvyšování mediální gramotnosti se obecně považuje za
významný prostředek zvyšování kvality jak soukromého (partnerského, skupinového,
spotřebitelského) života jednotlivce, tak jeho veřejného (občanského) bytí“ (Jirák,
Wolák, 2007, s. 7). Média již totiž dávno neslouží jen k prostému předávání a šíření
informací, dnes převažuje tzv. infotainment, spojení informací a zábavy. Často můžeme
vnímat spíše převahu zábavy, která má přilákat dostatek diváků, kteří jsou následně
„prodáni“ reklamním agenturám. Uvědomění si těchto zákonitostí je jedním ze
základních požadavků na vhodné užívání médií a je zároveň hlavním cílem mediální
gramotnosti (Bína a kol., 2005, s. 17). Současnou mediální pedagogiku již tolik
nezajímá, kde a jak se který přístroj zapíná, ale spíše si klade otázku „zda, kdy a jak
dlouho má jejich použití smysl nebo je vhodné“ (Buermann, 2009, s. 181). Na to však
neexistují žádné přesné tabulky, ani doporučení. Vyhodnocení, co je vlastně optimální,
musí provést každý sám. K tomu je zapotřebí celá řada kompetencí. Jednou z nich je
například zdravé sebehodnocení, hodnocení obsahů a zdrojů, kritické zkoumání,
soudnost potřebná k utváření vlastních názorů, ale i vlastní tvořivost (Buermann, 2009,
s. 181–182).

1.3

Kořeny mediální pedagogiky
Ačkoli média primárně nebyla určena dětem a mládeži, s jejich snižující se

cenou a zvyšující se přístupností, s nástupem nových technologií, od novin, přes rozhlas
po televizi, se začaly mediální obsahy týkat i dětí, respektive s nimi děti začaly být
konfrontovány ve větší míře. V širším měřítku se dějiny mediální pedagogiky začínají
počítat již od samotného nástupu masových médií odstartovaného Northclifovskou
revolucí ve druhé polovině 19. století. V prvopočátcích měla mediální pedagogika
podobu spíše obrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy, zejména filmu. Tento trend
se udržel až do padesátých let 20. století. Teprve šedesátá léta přinesla tzv. kritický
směr, který se zaměřil na smysluplné, tedy uvědomělé, využívání médií. Postupně byl
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opouštěn lineární model komunikace, objevily se teorie manipulace s masou a pozornost
byla zaměřena na moc mediálních koncernů a na naopak opomíjené sociální skupiny,
jimž se nedostává dostatečného prostoru. Z těchto tezí v sedmdesátých letech vyrostl
koncept aktivního recipienta. Mimoto byl zkoumán i potenciál médií ve výuce (Jirák,
Wolák, 2007, s. 79; Bína a kol., 2005, s. 18). Jak dokládá Pavličíková na ukázce
z Duchu novin, zamýšleli se čeští odborníci z teorie a praxe nad potřebou a možnostmi
„jak poučit žáky o potřebě „kriticky, rychle a účelně“ porozumět médiím a jejich
sdělením“ již ve třicátých letech 20. století (Pavličíková, Šebeš, Šimůnek, 2009, s. 5).
Největší zájem o mediální pedagogiku přineslo otevření a propojení českého mediálního
trhu se západním po roce 1989. To znamenalo vstup nových formátů zábavných pořadů
či entertainmentizaci seriózních médií. Právě proto se o potřebě mediálního vzdělávání
začalo hovořit nejsilněji od druhé poloviny devadesátých let 20. století, kdy byl
zaznamenán největší technologický i obsahový zlom v médiích (Bína a kol., 2005, s.
23).

1.4

Zakotvení ve strategických a kurikulárních dokumentech
Rostoucí význam médií pro orientaci ve světě a jejich pozici každodenní

součásti života, kterou si za poslední čtvrtstoletí vydobyla, vytváří tlak na pedagogy,
školy a ministerstva školství, aby se se současnou situací vyrovnali a byli schopni své
žáky dostatečně vybavit základními znalostmi o médiích a principech jejich fungování.
„Dnes je mediální výchova zařazena do všeobecného vzdělání ve všech zemích EU,
v USA, v Austrálii a na Novém Zélandu“ (Bína a kol., 2005, s. 21). U nás podle
Pavličíkové získává mediálně pedagogická perspektiva rostoucí význam zejména od
druhé poloviny devadesátých let. Jejím ústředním motivem je ucelené nasazení mediální
výchovy, a to na základních školách od roku 2006 a na gymnáziích od roku 2009
(Pavličíková, Šebeš, Šimůnek, 2009, s. 6). „V souladu s novými principy kurikulární
politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé
knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (…), se do vzdělávací soustavy zavádí
nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární
dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň v systému
kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání (NPV) a rámcové
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vzdělávací programy (RVP). Zatímco NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které
jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné rámce
vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní a střední vzdělávání).
Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se
uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří
každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Rámcové vzdělávací programy
vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich
provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v
praktickém životě; vycházejí z koncepce celoživotního učení; formulují očekávanou
úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání;
podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky
vzdělávání“ (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 2007, s. 5–6). Kromě osmi
vzdělávacích oblastí, které v sobě zahrnují dosud běžně vyučované předměty, je výuka
žáků doplněna o tzv. průřezová témata. Ta se vztahují k problémům, které jsou v
současnosti vnímány jako aktuální. Tato témata působí především na postoje,
hodnotový systém a jednání žáků. Všechny tematické okruhy jsou povinné, hloubka,
rozsah (výběr témat) a formy jejich realizace jsou zcela v kompetenci školy. Jedním
z průřezových témat je i mediální výchova (Rámcový vzdělávací program pro
gymnázia, 2007, s. 11, 65).

1.5

Způsoby zapojení do výuky
Dle RVP lze průřezová témata realizovat jako součást vzdělávacího obsahu

vyučovacích předmětů, dále je možné jim věnovat samostatné projekty, semináře,
kurzy, besedy apod., případně se dají realizovat i jako samostatný vyučovací předmět.
Jednotlivé formy lze rovněž libovolně kombinovat (Rámcový vzdělávací program pro
gymnázia, 2007, s. 11, 65). V Rámcovém vzdělávacím programu je mediální výchova
zahrnuta do občanského a společenskovědního základu, českého jazyka a literatury a
dějepisu. V občanském a společenskovědním základu má především doplnit představy o
fungování rozhodovacích procesů v politické komunikaci, o moci a její demokratické
kontrole, o veřejnosti a veřejném mínění. Dále má žákům nabídnout představu o
současných trendech v mediální produkci podmíněných masovostí mediální produkce a
její orientací na zisk a spotřebu. V českém jazyce nabízí mediální výchova žákům
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aplikaci představ o konstrukci významu předváděného, o hře s konotovanými významy,
o stereotypech a mýtech, o kultuře, o roli uměleckého projevu, o realističnosti –
mediální výchova umožňuje využít poznatky o jazykových a dalších znakových kódech
při rozvoji kritického čtení textů. V rámci hodin dějepisu poskytuje mediální výchova
žákům poznatky o souvislostech mezi vývojem médií a vývojem moderních společností,
o institucích, na nichž tyto společnosti stojí, o vzniku a vývoji veřejné sféry. Poukaz na
vnímání prostředků veřejné komunikace umožňuje strukturovat a obohatit uvažování o
současné situaci. Zvláštní téma představuje role médií ve vypjatých dějinných
okamžicích. Samostatnou částí jsou dějiny technických prostředků rozšiřujících
možnosti komunikace (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 2007, s. 78). Další
autoři vidí možné propojení i s jinými předměty. Z hlediska biologie se můžeme zajímat
o smyslové poznávací procesy člověka (Bína a kol., 2005, s. 23–24). Křeček nabízí
rozebírání fenoménu egocentrismu v hodinách zeměpisu (Jirák, Wolák, 2007, s. 79).
Mediální problematika však může být obsahem fyziky, kde se mohou žáci seznamovat
technickými principy fungování médií, matematika může odkrýt principy zpracování
výzkumných dat odhadujících např. voličské preference, v jazykových kurzech se
pravidelně probírají média dané země či jazykové oblasti, v hodinách výtvarné výchovy
si mohou žáci zkusit navrhnout různé přebaly knih podle žánru nebo titulní stranu
časopisu, hudební výchova by je mohla seznámit s tím, jak se ve filmech či reklamě
pracuje s hudbou pro navození žádoucí atmosféry a pocitů diváků. Média jsou tedy
oborem, který se určitým způsobem dotýká téměř všech předmětů, což dokládá jejich
celospolečenský dopad a jejich provázanost s celým lidským životem.
Průřezové téma mediální výchova pro gymnázia je rozděleno do pěti
tematických okruhů (Média a mediální produkce, Mediální produkty a jejich významy,
Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií a Role médií v moderních dějinách),
které zahrnují jak složku znalostní, tak složku dovednostní. Vzájemně se však prolínají
a doplňují a tvoří tak fakticky jediný celek (Rámcový vzdělávací program pro
gymnázia, 2007, s. 79). Ke každému tematickému okruhu jsou definovány výstupy, tedy
znalosti a dovednosti, kterých by žáci měli po absolvování výuky nabýt. Jsou shrnuty a
konkretizovány v dokumentu Doporučené očekávané výstupy – Mediální výchova
v gymnáziích (dále jen DOV MV) (Pastorová, 2011). K jejich obsahu a zejména jejich
naplnění skrze produkci vlastního školního časopisu se dostanu v empirické části své
práce.
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1.6

Přístupy k realizaci mediální výchovy
Jak vyplývá z výše uvedeného, mediální výchova v sobě ukrývá znalostní a

dovednostní složku. Zaměření většího podílu zájmu na jednu z nich vede ke vzniku
dvou odlišných didaktických přístupů, tedy konkrétně learning by doing a kritické
analýzy. Jak uvádí Bína, je praktická výuka – learning by doing typická zejména pro
školy ve Spojených státech amerických, což vychází z jejich celkové koncepce založené
na odklonu od teoretické výuky. Naopak tzv. kriticko-hermenautická větev je rozšířená
v kontinentální Evropě, Skandinávii, ale také v Kanadě. Je založena na kritické analýze
a interpretaci mediálních sdělení. Avšak ani v jednom z případů nedochází k výlučnému
prosazování jedné z variant, vždy se jedná o kombinaci obou přístupů v různém poměru
(Bína a kol., 2005, s. 21–22).
Přístupy, jak si mohou žáci osvojit poznatky mediální výchovy, jsou velmi
pestré. Mičenka a Jirák označují ony dva základní postupy jako kritickou interpretaci
reálně existujících médií, tzv. receptivní postup, a vlastní mediální produkci, tedy
produktivní postup. Receptivní činnosti, které pracují s produkty stávajících masových
médií, se mohou realizovat například jako kritické čtení, poslouchání a pozorování
mediálních sdělení; interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; pozorování stavby
mediálních sdělení; vnímání autora mediálních sdělení; sledování vlivu médií; sledování
fungování médií (Mičenka, Jirák a kol., 2006, s. 15). Produktivní činnosti se zaměřují
na tvorbu mediálních sdělení a vlastní mediální produkci. Může jít o organizaci práce ve
školním médiu, přípravu vlastních příspěvků, redigování příspěvků druhých či
reprezentaci školního média před školní i mimoškolní veřejností (Mičenka, Jirák a kol.,
2006, s. 15).
Způsob výuky mediální výchovy může být založen na moderních pedagogických
přístupech, jako je kritické myšlení, spontánní učení, kooperace či průřezovost.
Využitelnými metodami je analýza textu, práce v malých skupinách, diskuze,
strukturovaná diskuze, brainstorming, škálování, hraní rolí nebo volné psaní (Mičenka,
Jirák a kol., 2006, s. 16–19).

12

1.7

Produkční činnosti a jejich pozice v mediální výchově
Dovednostní složka je jedním ze dvou hlavních přístupů k realizaci mediální

výchovy. Umožňuje vlastní mediální produkci a „jejím přínosem je to, že žáci vlastní
prací poznají, za jakých okolností mediální produkce vzniká, čím je podmiňována a
omezována, jakou roli hraje orientace na vzbuzení zájmu, jakou roli hraje potřeba
fungujícího týmu apod.“ (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 2007, s. 78).
Produktivní činnosti můžeme rozdělit na dva tematické okruhy. Jednak je to tvorba
mediálního sdělení a za druhé práce v realizačním týmu. Při tvorbě mediálního sdělení
se žáci učí vhodně volit, užívat a kombinovat výrazové prostředky tak, aby byly věcně
správné, ale i komunikačně, tedy společensky a situačně, vhodné. Mediální sdělení
mohou tvořit pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium a tím zároveň
poznají a ohodnotí jejich technologické možnosti a omezení. Práce v realizačním týmu,
tedy v redakci školního média, zasvětí žáky do procesů, jako je utváření týmu,
komunikace a spolupráce mezi větším počtem lidí, stanovování cílů, sestavování
časového harmonogramu, delegování úkolů a zodpovědnosti. Zároveň poznají význam
různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, faktory, které ovlivňují
práci v týmu atd. (Mičenka, Jirák a kol., 2006, s. 217).
Zejména tato druhá složka je pro budoucí a nejen profesní život žáků velmi
důležitá. Schopnosti a dovednosti skrze ni nabyté jsou přenositelné do všech situací
vyžadujících týmovou spolupráci, řešení problémů, komunikaci, koordinaci, řízení
apod. Tyto kompetence jsou v dnešní době stále tím, co čerstvé absolventy gymnázií od
sebe na trhu práce odlišuje.
I zde ale existují určitá rizika. Aby si žáci osvojili tyto schopnosti a dovednosti
skutečně do hloubky, je zapotřebí, aby se této činnosti věnovali soustavně a po delší
dobu. Udržet projekt školního média je dlouhodobě možné, avšak nereálné pro všechny
studenty. Pokud pomineme krátké nácviky během hodin mediální výchovy nebo pilotní
čísla/vysílání, účastnit se tvorby může jen několik vybraných jednotlivců. Tudíž
kompetencí v ideálním rozsahu se nedostane všem rovnoměrně. Mohou to ale suplovat
projekty v rámci jiných předmětů zaměřené na rozvíjení týmové spolupráce,
komunikace, organizace apod. Žáci by se měli seznámit s teoretickými poznatky ze
všech oblastí lidského života, resp. s jejich výběrem zahrnutým do průřezových témat.
Volba projektu, skrze nějž získají měkké dovednosti, by ale mohla být ponechána na
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jejich svobodné vůli, dle jejich zájmů. Např. by mohli volit mezi simulací firmy v rámci
ekonomie, plánem na zlepšení ekologické zodpovědnosti školy při environmentální
výuce nebo tvorbou školního časopisu v rámci mediální výchovy. Byla by to tedy určitá
forma povinně volitelných předmětů, kde by se žáci naučili požadovaným dovednostem,
ale na projektu, který by je zajímal a ve kterém by měl každý dostatek prostoru pro
seberealizaci. Na mnoha školách již podobná projektová výuka funguje, napomohlo
tomu právě i zavedení nových průřezových témat v rámci RVP. Pokud ale tato možnost
není, závisí získávání těchto kompetencí na iniciativě žáků a příznivém klimatu ve
škole. (Např. na gymnáziu, které jsem navštěvovala, byla velmi tvůrčí a inspirativní
atmosféra a vedení školy bylo studentským projektům nakloněno. Vzniklo zde několik
kapel, divadelních spolků, multikulturní festival, filmový klub, klub deskových her
apod. Naopak na jiném gymnáziu vycházel školního časopis pod vedením učitele jako
výstup jednoho z předmětů. Když však žáci přišli s nápadem založit si časopis vlastní,
ředitelka gymnázia byla proti a časopis vyšel jen několikrát a téměř ilegálně.)
Školní časopisy jsou ale obecně oblíbenou formou seberealizace studentů a na
našem území mají dlouholetou tradici. O zvýšení zájmu a povědomí mladých lidí o
médiích se snaží projekt Mladé Fronty DNES s názvem Studenti čtou a píší noviny. MF
DNES přihlášeným třídám po určité období poskytuje výtisky svých novin, aby s nimi
mohly pracovat ve výuce a zároveň dává studentům možnost zapojit se přímo do tvorby
novin. Respektive psát články na dané téma (O MF DNES, 2012). Ačkoli Mladá Fronta
na svých stránkách deklaruje stoupající zájem o tento projekt, já osobně jsem k jeho
druhé části spíše skeptická. Dle mého názoru, studenti nepíší noviny (nejsou v redakci,
nechodí do terénu, nepíší články referující o aktuálním dění, nekomunikují s editorem
atd.), ale pouze píší krátké úvahy na zadané téma, které jsou následně zveřejněny na
blogu Mladé Fronty a případně otištěny. Tento projekt může literární schopnosti žáků
formovat možná tím, že se autoři snaží přiblížit se ideálnímu stylu nebo názorům, které
jsou redakcí vybírány k otištění. Jinak se dá tento počin hodnotit jako umná reklamní
kampaň na podporu zvýšení prodeje. Je pravděpodobné, že pokud vyjdou studentské
práce, rodina dotyčných studentů si koupí dané vydání i v několika exemplářích.
Zároveň jsou žáci přivykáni k určitému titulu. Místo aby k němu získali kritický odstup,
naučí se ho naopak kupovat a číst. Každý počin zaměřený na osobnostní či vzdělanostní
rozvoj studentů je jistě chvályhodný, ale je otázka, jaký dopad má zmíněná aktivita na
rozvoj jejich mediální gramotnosti. O něco komplexnější projekt s názvem Studoviny
připravila Unie vydavatelů ČR. Sedm deníků (konkrétně Aha!, Blesk, Deník, Mladá
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Fronta DNES, Hospodářské noviny, Lidové noviny a Právo) se na podzim roku 2012
spojilo se sedmi českými středními školami. Vybraní studenti mají za úkol připravit do
novin celou stránku na zadané téma tak, aby se nijak výrazněji nelišila od té normální.
Hlavním cílem má být naučit studenty hledat relevantní zdroje, vyhodnocovat a
zpracovávat informace a na jejich základě napsat text v určeném žurnalistickém žánru.
K tomuto účelu byla vytvořena i speciální skripta (Studoviny, 2012). Podle
koordinátorů se po prvním měsíci ukázalo, že největším problémem je dovednost
zpracovat relevantní informace a napsat článek, který bude něčím víc než jen
subjektivní úvahou (Studenti se učí psát noviny, 2012). Vzhledem k tomu, že se jedná
především o studenty třetích ročníků, bylo by zajímavé se zaměřit na to, čím je tato
neschopnost způsobena a zda již nějakou mediální výchovou prošli, nebo je teprve čeká.

Závěr
V této kapitole jsem se pokusila zhruba nastínit, co je to mediální gramotnost,
kde se v současné společnosti bere potřeba ji u dětí a mladých lidí rozvíjet a jak je tato
potřeba naplňována skrze mediální výchovu. Zaměřila jsem se na to, jaké jsou kořeny
mediální výchovy i její současné zakotvení ve strategických a kurikulárních
dokumentech, jak je vymezena v Rámcových vzdělávacích programech a jakými
způsoby je zařazována do výuky. Zastavila jsem se u dvou hlavních výukových proudů,
teoretického a dovednostního, i jednotlivých metod používaných při výuce. Pokusila
jsem se zhodnotit výhody a nevýhody produktivního přístupu, jeho možná rizika a
alternativy. Jako hlavní výhody tohoto přístupu vidím vlastní aktivní vstup žáků do
problematiky vzniku mediálních textů. Zkušenosti, které během tvorby získají a obtíže,
na které narazí, mohou změnit jejich pohled a vnímání obsahů médií. Mohou pochopit
důsledky informačních zkratek, nepřesných formulací, použití nekvalitních zdrojů atd.
Obecně kontakt s praxí se mi zdá přínosný, a to nejen v oblasti médií. Pomáhá budovat
kritičtější pohled, ale zároveň může být zdrojem i jisté shovívavosti v důsledku vlastní
podobné prožité zkušenosti. Jako nevýhodu produkčních technik vnímám jejich
nepřímou úměrnost v kategorii kvalita/kvantita. Tedy pokud chceme žákům předat co
nejvíce zkušeností a dovedností blížících se realitě, a to v dostatečně dlouhém časovém
období, řešením je vytvoření školního média (tím roste kvalita). Do toho ale nemůžeme
zapojit všechny žáky (klesá kvantita). Nebo můžeme vzdělávat všechny rovnoměrně
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(vysoká kvantita), ale už ne s takovým dopadem (klesá kvalita). Produktivní techniky
mají dle mého názoru velký kvalitativní potenciál, ale oproti teoretickým znalostem,
které se předávají celkem snadno i velkým skupinám, jsou omezeny jen pro menší počet
účastníků. Je možné si položit otázku, zda mohou mít produktivní techniky skutečný
vliv na rozvoj mediální gramotnosti, nebo zda jen podporují stereotypní vnímání médií.
Domnívám se, že pokud se žáci dotknou mediální reality, může to mít na rozvoj jejich
mediální gramotnosti pozitivní dopad. Cokoli nového se dozvědí, rozšiřuje jejich obzory
a přispívá k chápání okolního světa v širších souvislostech. Například jaký vliv na
podobu médií mají mocenské, názorové a osobní boje, finanční tlaky prodeje a
inzerentů, přání vlastníků apod. S tím se mohou setkat i v rámci školních médií. Co se
týče stereotypů, je nutné odlišovat, o jaké stereotypy a o jakou zkušenost se jedná.
Například pokud se žák domnívá, že média přinášejí pravdu, bude o ni pravděpodobně
při své žurnalistické činnosti rovněž usilovat a učitel ho v tom bude jen podporovat.
Pokud žák do mediálního prostoru vstupuje s premisou, že v médiích se lže, může
zjistit, jak snadno se nepravda dostává z médií mezi lidi. Tyto a další otázky budu
podrobněji rozvádět v dalších částech této práce. Nyní se již dostávám k vlastnímu
výzkumnému šetření a jeho analýze.
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2

Výzkumné šetření mezi tvůrci školních časopisů
V této kapitole se pokusím přiblížit a zdůvodnit průběh výzkumného šetření,

které jsem se rozhodla provést na vybraných západočeských středních školách, resp.
plzeňských gymnáziích. Popíšu nejen zvolené metody, výzkumné otázky, výběrový
soubor, ale i průběh výzkumného šetření a okolnosti, které ho provázely a formovaly,
často i směrem, který se předem nedal předpokládat, a které měly vliv na jeho
výslednou podobu.

2.1

Obsah a cíle výzkumného šetření
Téma své bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na svoji vlastní zkušenost

s tvorbou školního časopisu na gymnáziu. Ačkoli v té době ještě na školách neprobíhala
žádná systematická výuka mediální výchovy, cítila jsem, že právě působení ve školní
redakci významným způsobem formovalo můj postoj k médiím. Přineslo mi, mezi
mými vrstevníky ojedinělé, poznatky o zákonitostech fungování mediálního prostředí,
poskytlo mi jinak jen těžko získatelné zkušenosti a dovednosti a bezesporu
determinovalo mé další profesní i studijní směřování. Zajímala mne tedy otázka, zda má
práce ve školním médiu podobný vliv i na ostatní účastníky a jestli je zde možné
vysledovat určité shodné prvky, které se vyskytnou u všech zúčastněných a zároveň
budou jedinečné v kontextu ostatních vrstevníků. Chtěla jsem zjistit, co člověku přináší
práce ve školní redakci, co díky ní může získat a jinými cestami by toho nedosáhl.
Nezaměřila jsem se pouze na získané vědomosti a dovednosti, zajímal mě i širší
společenský kontext, změny ve společenském postavení tvůrců, vnímaná specifika
statutu novináře a další detaily. Tímto se ale dostávám k důležitému bodu. K vymezení
rozdílu mezi praktickou tvůrčí činností v rámci mediální výchovy a samostatným
působením v redakci školního časopisu.
Tyto dvě věci není dle mého názoru možné ztotožňovat, naopak v této práci stojí
tak trochu proti sobě. V literatuře jsou bohatě popsány výhody produkčních technik,
jsou vyjmenovány jednotlivé metody a možnosti jejich zařazení do výuky (Mičenka,
Jirák a kol., 2006). Přes jejich nesporný přínos a velký význam pro rozvoj žáků si ale
musíme uvědomit, že se stále jedná o pouhý nácvik, při nejlepším o hraní rolí. Napsat
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při hodině článek podle zadaných parametrů nebo si pod vedením učitele sestavit
redakci a vydat pilotní číslo časopisu, považuji já osobně za něco docela jiného, než
když žáci ze své vlastní iniciativy založí médium a kompletně se starají o jeho chod.
Odlišovala bych tedy produkční činnosti v rámci mediální výchovy a samostatnou
tvorbu školního média. Tedy média, která vznikají za účelem školního nácviku určitých
dovedností, a naopak média vzniklá a fungující z iniciativy žáků, která zastávají
skutečnou úlohu médií, tedy informují, předkládají témata do diskuzí, formují názorové
prostředí atd. Na média si nehrají, ale skutečně jimi pro svou sociální skupinu jsou,
ačkoli se většinou rozvíjejí metodou pokus – omyl. Rozdíl je podle mne stejný, jako
když žáci při hodině matematiky dostanou spočítat slovní úlohu na téma, kolik je
potřeba barvy na vymalování třídy a když se pak skutečně rozhodnou si třídu
vymalovat. Pokud mají již nějaké teoretické poznatky z hodin matematiky, mohou je
využít, pokud ne, doberou se k výsledku intuitivní cestou. Patrně jim bude práce bez
vedení učitele trvat déle, nebude tak přesná a čistá, ale průběh i výsledek celé akce bude
stát na jejich zodpovědnosti a cestou narazí na řadu problémů a nepředvídatelných
okolností, které nebyly ve slovní úloze predikovány. Jinak řečeno můžeme obě oblasti
vymezit jako práci s médii v rámci výuky a práci s médii ve volném čase jakožto
zájmovou aktivitu. Určitým mezistupněm může být časopis založený učitelem. Nejedná
se tedy o jednorázovou aktivitu při hodinách mediální výchovy, ale o samostatně
fungující médium. Redaktory mohou být žáci se zájmem o média napříč všemi ročníky
nebo jen členové jednoho ročníku, který má ten rok mediální výchovu v učebním plánu.
V redakci mohou působit neomezeně dlouhou dobu nebo jen určité časové období. Tato
forma školního média může nabývat řady různých podob. Srovnávat její odlišnosti vůči
médiím vzniklým zdola, z iniciativy samotných žáků, ale není cílem této práce. Chtěla
bych spíše porovnat přínos produkčních činností v rámci mediální výchovy a
samostatné tvorby školních časopisů. Vzhledem k tomu, že všechny mnou zkoumané
redakce vznikly samovolně a neprošly žádnou systematickou mediální výchovou, chtěla
bych porovnat, nakolik dokázaly naplnit DOV pro mediální výchovu a zda získaly i
něco navíc.
Výzkumné šetření se tedy soustředilo i na otázky, o jaké poznatky a zkušenosti
může práce ve vlastní školní redakci rozšířit mediální gramotnost žáků, tedy co jim
přinese nad rámec výstupů z produktivních technik při mediální výchově. Kladla jsem si
otázky jako: Jaká je pozice členů redakce v rámci školní sociální hierarchie? Dostali se
tvůrci do situací, které jejich vrstevníci ještě nezažili? Jak působení ve školní redakci
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formuje postoje a názory žáků ve vztahu k reálným médiím? Vede osobní novinářská
zkušenost ze školního časopisu k hlubšímu a správnému poznání skutečných médií?
Nebo ještě obecněji: Je tvorba školního časopisu prostředkem k rozvoji mediální
gramotnosti?

2.2

Teoretický rámec výzkumného šetření

2.2.1 Druh výzkumného šetření
Vzhledem k mým možnostem a požadavkům, které jsem na tuto práci měla,
jsem se rozhodla pro realizaci empirické části prostřednictvím výzkumného šetření
(označit to výzkumem by bylo příliš smělé). Charakter výzkumného problému a rozsah
vzorku podrobeného šetření byly určující pro volbu kvalitativního přístupu. Malý počet
respondentů pro něj totiž není překážkou, spíše naopak dovoluje zaměřit se na detaily,
podrobnosti a nuance v odpovědích respondentů. Zároveň může flexibilně reagovat na
nové poznatky získané v průběhu šetření, protože „v kvalitativním výzkumu se etapy
identifikace problému a formulace výzkumné otázky, přípravy výzkumu, sběru dat a
jejich vyhodnocování vzájemně prostupují. (…) Získané výsledky ovlivňují další sběr
dat i plán výzkumu“ (Reichel, 2009, s. 64).

2.2.2 Metody výzkumného šetření
Pro sběr dat jsem zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými
otázkami ve focus group. Sestavila jsem baterii otázek rozdělenou na čtyři tematické
oddíly. Byly to a) Start školního časopisu – který se věnoval počátečním pohnutkám pro
založení časopisu a fázi ustavování redakce; b) Funkční a procesní stránka – který
zjišťoval vnitřní nastavení a chod časopisu; c) Změny v představách a práci – ten
zkoumal posuny v práci, názorech a postojích členů v průběhu vydávání média; d)
Ovlivnění tvorbou školního časopisu – nejdůležitější část zaměřená na osobní
zhodnocení přínosu působení v redakci.
Jednalo se o otevřené otázky bez předem daných možností odpovědí. Tato
varianta je sice náročnější na vyhodnocování, ale neochudí výzkumné šetření právě o ty
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zajímavé detaily, které by výzkumník při formulování variant nebyl schopen zachytit a
které byly právě v případě tohoto výzkumného šetření naprosto klíčové. Respondenti
měli možnost zareagovat na danou otázku naprosto jakýmkoli způsobem a v šíři, jakou
uznali za vhodnou. Zde bych si dovolila malou poznámku. Se všemi respondenty,
vyjma šéfredaktora Luďka, jsem se znala již před samotným výzkumným šetřením a
naše vztahy jsou tedy osobnější. Je zajímavé sledovat, jak byly odpovědi právě
šéfredaktora Luďka výrazně stručnější. Jako jediný též absolvoval rozhovor sám, bez
ostatních členů redakce (nebylo možné se sejít se všemi najednou v jeden čas na jednom
místě). Jednak tolik neodbíhal ke sdělením soukromého charakteru a zároveň se
nepouštěl do širších úvah vyvolaných skupinovou diskuzí, jako tomu bylo u ostatních.
To potvrzuje Hendlovo tvrzení, že účastníci při skupinovém interview „slyší odpovědi
ostatních, reagují na ně a doplňují své odpovědi“ (Hendl, 2008, s. 183). Čili je možné
získat bohatší odpovědi, které jsou stimulované podněty od ostatních účastníků, které by
při rozhovoru s jednotlivci nepůsobily.
Rozhovory jsem zvolila polostrukturované. To znamená, že otázky a jejich
pořadí bylo předem stanovené. V rámci zefektivnění rozhovoru ale bylo možné některé
otázky přeskočit (v případě, že na ně respondenti odpověděli již během jiného dotazu)
nebo naopak nějakou otázku přidat (pro hlubší porozumění problému, zjištění detailů, či
vyjasnění nekonkrétních formulací).
Jak již bylo zmíněno výše, rozhodla jsem se pro provedení šetření metodou
skupinových interview, tedy focus group, které podporují širší odkrývání problému
skrze vzájemnou stimulaci jednotlivých členů. Výhodou je, že se během krátké doby
„získá informace od skupiny lidí, a ne pouze od jedné osoby. V tomto typu sběru dat se
bezprostředně hodnotí kvalita informace, protože lidé vzájemně kontrolují své výpovědi
a dochází k vyrovnávání stanovisek. Skupinová dynamika přispívá k zaměření na
nejdůležitější témata. Zároveň lze jednoduše zjistit, kdy nastává ve skupině souhlas
nebo nesouhlas s určitým typem tvrzení,“ nevýhodou naopak je, že „zodpovídání dané
otázky zabere mnoho času, protože je nutné uvážit názory všech účastníků“ (Hendl,
2008, s. 184). Toto jsem se snažila eliminovat tím, že na otázky stran faktických údajů
odpovídal pouze jeden účastník a u názorových otázek nebyla odpověď vyžadována od
všech, pokud souhlasili nebo neměli k danému tématu co říci.
Skupiny nebyly sestavovány uměle, ale vznikly přirozeně. Jednalo se o členy
jednotlivých redakcí.
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2.2.3 Výběrový soubor
Mým původním záměrem, jak je uvedeno i v tezích, bylo oslovit vybrané školy
v západních Čechách. Později jsem se rozhodla pro oslovení gymnázií v Plzni, aby byl
vzorek co nejvíce homogenní. Oslovila jsem všech šest plzeňských gymnázií (Církevní,
Mikulášské, Masarykovo, Křižíkovo, Luďka Pika a Sportovní) s dotazem, zda u nich
vychází nebo vycházel školní časopis, a s prosbou, zda by mě mohli s tvůrci
zkontaktovat. Ředitelé tří gymnázií mi vůbec neodpověděli a jeden se omluvil, že u nich
žádný časopis bohužel nevychází. Kontakt na šéfredaktora jsem dostala na gymnáziu
Luďka Pika, kde vychází časopis Luděk. Na svém mateřském Církevním gymnáziu
jsem měla o situaci přehled. Kontaktovala jsem své bývalé kolegy, se kterými jsem tam
založila časopis Bulvární rána (dále též BR1), a členy redakce tzv. druhé generace, která
po nás časopis převzala (dále též BR2). (Pozn. i tato redakce již odmaturovala, ale
k převzetí BR se chystá již třetí generace. Bohužel jsou teprve před vydáním prvního
čísla, a proto by mi nemohli poskytnout dostatek informací do tohoto šetření.) Počet
zkoumaných redakcí se tedy ustálil na třech (Luděk, BR1 a BR2) ze dvou gymnázií
(Luďka Pika a Církevní). Toto číslo pochopitelně nemůže aspirovat na jakoukoli
reprezentativnost, ale to ani není cílem kvalitativního šetření pro práci tohoto rozsahu.
Jelikož se jednalo o kvalitativní šetření, rozhodla jsem se neoslovovat další školy, ale
naopak provést co nejhlubší rozhovory se získanými respondenty. Ve všech případech
se jednalo o časopisy vzniklé zdola, tedy založené samotnými studenty bez vedení
učitele. Kritériem pro uskutečnění interview byla účast šéfredaktora, případně dalších
důležitých kmenových členů.
Označení jednotlivých respondentů jsem omezila na iniciály, pro zachování jisté
míry anonymity z důvodu, že ne všichni účastníci výzkumného šetření dosáhli již
plnoletosti. U časopisu Luděk se mi bohužel podařilo sejít pouze se šéfredaktorem JH
(focus group se tedy změnila na interview s jedním respondentem). I přesto se ale
domnívám, že jsem získala cenné informace, které účelu mého šetření dobře poslouží.
V případě Bulvární rány první generace jsem hovořila se všemi zakladateli. Jednalo se o
dva zakládající členy – MŠ, který byl šéfredaktorem, vydavatelem a editorem a RB,
který se staral o grafiku, propagaci a technické zázemí. Třetím zakládajícím členem
jsem byla já, ale v rámci výzkumného rozhovoru jsem se snažila do jejich výpovědí
nezasahovat a klást otázky jako nezasvěcený pozorovatel zvenčí. Uvědomuji si ale, že
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odstup nebyl stoprocentní a došlo k určitým zkratkám v implicitních informacích typu
znalost jmen jednotlivých profesorů, u kterých jsem se nepozastavovala. Doufám, že
tato skutečnost mé šetření nijak významněji nepoškodila. Naopak znalost prostředí mi
dovolila širší vhled do problematiky bez nutnosti zevrubného zkoumání detailů.
Pochopitelně ale s vědomím rizika určitého osobního zkreslení. Třetí, resp. druhá focus
group byla tvořena šéfredaktorem Bulvární rány druhé generace MB, editorem OH a
redaktorkou NB.

2.2.4 Výzkumné otázky
Jednotlivým výzkumným skupinám jsem položila níže uvedené otázky. Jejich
formulace byla povětšinou přizpůsobena toku hovoru, ale význam zůstával stejný. Ne
všechny dotazy se týkaly samotné výzkumné otázky. Některé měly spíše popisný
charakter. Jejich cílem bylo orámovat fungování celého časopisu, které mi zároveň
pomohlo hledat podobnosti mezi jednotlivými redakcemi a z toho usuzovat na jisté
zákonitosti, které s sebou tento fenomén nese.
Otázky výzkumného rozhovoru na téma: Tvorba školního časopisu jako prostředek
k rozvoji mediální gramotnosti
A)

START ŠKOLNÍHO ČASOPISU
1) Počáteční motivace
a. Založili jste tento školní časopis?
b. Převzali jste ho po někom?
2) Proč jste se rozhodli založit školní časopis?
3) Jak na to reagovalo vedení školy?
4) Pomohli vám někteří učitelé?
5) Měli jste nějakou inspiraci?
6) Co bylo vaším cílem?
7) Měli jste nějakou zkušenost s médii?
8) Podle čeho jste sestavili redakci?
a. Počet členů?
b. Kritéria výběru?
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c. Obsazování pozic?
i. Máte jednotlivé pozice pojmenované?
ii. Jaké máte pozice v redakci?
9) Máte nějakou představu o tom, jak fungují skutečná média?
a. Jak fungují?
b. Jaké tam existují role?
c. Odkud to víte?
B)

FUNKČNÍ A PROCESNÍ STRÁNKA
1) Kolik máte členů?
2) Jak dlouho většinou vydrží v redakci?
3) Jak jsou rozděleny jednotlivé pozice?
a. Zastává jeden člen více pozic?
b. Která pozice je nejvyšší?
4) Styl vedení redakce?
a. Jak jste zvolili svého vedoucího?
b. Jak se rozhoduje o důležitých záležitostech?
i. Kdo má poslední slovo?
ii. Je to stále jeden člověk nebo se to mění podle oblastí?
5) Máte interní pravidla?
a. Jak vznikla?
b. Jsou sepsaná?
c. Trestá se nějak jejich nedodržení?
6) Jak vypadají schůzky k přípravě časopisu?
a. Účastní se všichni členové?
b. Jak často se scházíte?
c. Kde se scházíte?
7) Jaká je periodicita?
a. Jak jste ji stanovili?
b. Dodržujete ji?
c. Změnila se v průběhu?
8) Jaký máte rozsah?
a. Na základě čeho jste ho určili?
b. Změnil se?
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c. Je něčím omezen?
i. Finanční možnosti?
ii. Obsahové naplnění?
9) Jak jste se inspirovali skutečnými médii?
a. Využili jste některé ze svých dosavadních znalostí?
b. Kde jste tyto poznatky získali? Ve škole, v rodině, od kamarádů, z vlastní
praxe?
10) Jak finančně zajišťujete vydávání časopisu?
a. Máte sponzory? Kolik procent vám pokryjí peníze od nich?
b. Platíte náklady z vlastních zdrojů?
11) S jakými problémy se při tvorbě časopisu setkáváte?
a. Nedostatek spolupracovníků?
b. Nedostatek témat?
c. Nízká soudržnost týmu?
d. Finance?
e. Možnosti tisku?
f. Distribuce?
g. Zájem čtenářů?
h. Odpor vedení školy?
i. Konkurence?
j. Kvalita?
12) Kde tisknete?
13) Jak dlouho jste působili v redakci?
a. Vy osobně?
b. Jak dlouho existovala jedna redakce v původní podobě?
C)

ZMĚNY V PŘEDSTAVÁCH A PRÁCI
1) Změnilo se něco na způsobu vaší práce v průběhu vydávání časopisu?
2) Dozvěděli jste se prací v redakci něco nového o fungování médií?
3) Jak se změnil váš pohled na skutečná média?

D)

OVLIVNĚNÍ TVORBOU ŠKOLNÍHO ČASOPISU
1) Jaká vidíte pozitiva na práci ve školním časopisu?
2) Jaká vidíte pozitiva na práci novináře?
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3) Jak vás práce v redakci ovlivnila?
4) Co vám práce v redakci přinesla oproti lidem, kteří v časopisu nepracovali?
5) Získali jste nějaké výhody?
6) Získali jste nějaké zajímavé kontakty?
7) Lišil se přístup vedení školy k vám oproti ostatním studentům?
8) Chtěli byste dále směřovat/směřovali jste do médií? Nebo ovlivnila vaše činnost
ve školním časopise výběr vaší další práce?
9) Máte již zkušenost s prací ve skutečných médiích?

2.2.5 Místo a čas interview
Volbu místa a času interview jsem nechávala na svých respondentech, neboť
vhodnou atmosféru vnímám pro úspěšné provedení šetření jako velmi důležitou. I Miovský
explicitně zdůrazňuje význam vhodného prostředí a denní doby, která je co nejvíce
neutrální a zároveň vhodně koreluje se zvyklostmi cílové skupiny (Miovský, 2006, s. 157).
Se všemi dotazovanými jsem se sešla v příjemných kavárnách, jejichž poloha všem
vyhovovala, které nevyvolávaly pocit sterilního výzkumného prostředí, ale zároveň průběh
rozhovorů nijak nenarušovaly.

2.2.6 Fixace a zpracování dat
Během interview jsem u sebe měla připravené otázky, které jsem postupně
pokládala. Jelikož odpovědi respondentů nebyly krátké a strukturované, zvolila jsem pro
fixaci dat audiozáznam. Ten zachoval autenticitu a díky tomu i vyšší kvalitu
výzkumného šetření (Miovský, 2006, s. 197). Odpovědi respondentů jsem
zaznamenávala na diktafon a následně je přepsala. Snažila jsem se o co nejvěrnější
doslovný přepis, došlo ale k vypuštění několika nepodstatných pasáží, kdy hovor odběhl
od výzkumného tématu. Přepisy naleznete v přílohách této práce.
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2.2.7 Analýza výzkumného šetření
Pro závěrečnou analýzu dat získaných během výzkumného šetření jsem se
rozhodla rozčlenit si otázky na menší tematické celky a k nim přiřadit odpovědi všech
respondentů. Díky tomu jsem mohla porovnávat jednotlivé oblasti uceleněji, hodnotit je,
hledat podobnosti nebo naopak rozdíly. Následně jsem podle předem připravené
struktury ve třetí kapitole provedla sumarizaci odpovědí, stručně jsem je okomentovala
a pokusila se upozornit na dle mého názoru zajímavé nebo významné poznatky, které
pro zpřesnění ilustruji doslovnými citacemi z výzkumných rozhovorů.
Ve třetí kapitole jsem si tak vytvořila přehledné členění názorů a odpovědí na
jednotlivé oblasti, které mi následně pomohlo při závěrečném porovnání ve čtvrté
kapitole. V ní jsem srovnala kompetence žáků získané prostřednictvím tvorby vlastního
školního časopisu s požadavky stanovenými v Dalších očekávaných výstupech pro
Mediální výchovu v gymnáziích a na závěr jsem se pokusila zhodnotit, jaký přínos má
tvorba vlastního školního časopisu pro žáky nad rámec DOV MV.
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3

Výsledky výzkumného šetření
Na tomto místě jsem se pokusila sumarizovat poznatky v jednotlivých oblastech,

které provedené výzkumné šetření přineslo. Položila vedle sebe odpovědi jednotlivých
redakcí a jejich porovnáním jsem hledala shodné rysy nejen v organizačním nastavení,
používaných postupech, ale i v motivacích a reflektovaných přínosech působení ve
školní redakci. Následující podkapitoly neodpovídají přesně jednotlivým otázkám.
Některé jich shrnují více najednou, některé jsou rozebrány samostatně, naopak otázky
s velmi nízkou validitou jsem podrobněji neanalyzovala, ale jsou k nahlédnutí
v přílohách této práce. Takto vytvořená platforma se stala základem pro komparaci
získaných znalostí a dovedností členů zkoumaných redakcí vzhledem k DOV MV.
Následně jsem se s jejich pomocí pokusila odpovědět si na otázku, co získávají žáci
tvorbou školního časopisu navíc. (Pozn. pasáže zvýrazněné kurzívou jsou přesné citace
z přepisů výzkumných rozhovorů.)
Před samotnou analýzou výzkumného šetření nabízím ještě stručné shrnutí
informací o jednotlivých redakcích pro lepší orientaci v následujícím textu.
Bulvární rána – první generace
• v textu označována též jako BR1
• byla založena na Církevním gymnáziu v roce 2003, první číslo vyšlo ale
až v roce 2005
• pod vedením první redakce vycházela až do roku 2009
• zakládajícími členy byl MŠ – šéfredaktor, vydavatel, editor; RB – grafik,
vedoucí marketingu, správce techniky (posledním zakládajícím členem
jsem byla já)
Bulvární rána – druhé generace
• v textu označována též jako BR2
• nově vytvořená redakce převzala a vzkřísila BR v roce 2010
• pod jejich vedením vycházela do roku 2011
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• rozhovoru se účastnil MB – šéfredaktor, editor; OH – korektor; NB –
redaktorka
Luděk
•

časopis založený na Gymnáziu Luďka Pika

•

byl založen v roce 2007 a pod vedením první redakce vycházel čtyři roky
– s touto redakcí ale nebyl výzkum proveden

•

výzkumné šetření bylo provedeno s šéfredaktorem redakce až druhé
generace, která časopis převzala v roce 2011 a vydává jej dosud

•

vzhledem k tomu, že v rozhovorech figuruje pouze jedna generace
Luďka, nebude označován další číselnou specifikací

•

3.1

rozhovor byl proveden s JH – šéfredaktorem, editorem

Start školního časopisu

3.1.1 Počáteční motivace
Na začátku stála otázka: Co vedlo studenty k založení časopisu? Jaká byla jejich
počáteční motivace? Založili jej sami, nebo jej převzali po někom?
Redakce BR1 byla zároveň zakladatelem Bulvární rány. Cesta od prvního článku
k založení časopisu trvala dva roky a původní pohnutky ani nepramenily z touhy
věnovat se médiím. Jak přibližují dva zakladatelé: (RB) Jo, vzniklo to vlastně úplnou
náhodou tím, že jsme během hodiny informatiky neměli co dělat, protože všechny ty
úkoly jsme splnili v rámci několika minut a začali jsme se nudit. A Martin si začal hrát a
začal psát článek o naší matematické učitelce. (MŠ) Tam byly dva faktory. Tam byl
faktor toho skandálu – učitelka. A faktor dva – volný čas na zbytečné hodině. To byly
předpoklady. A ta motivace… Tam nebyl cíl založit časopis. O dva roky později se
zformoval tzv. třídní stát, kde si několik studentů rozdělilo posty ministrů a volili i
svého presidenta. Mezi několika z nich vznikly určité rozepře, které řešili přes
elektronickou poštu. V tu chvíli (MŠ) šla kolem moje maminka a zeptala se mě, jestli
nechci, když tak píšu ten školní časopis, jestli bych ho nechtěl u nich v reklamní
agentuře vytisknout. A tam možná vzniknul prvotní impuls. Myšlenka založit časopis se
ostatním líbila a skutečně vedla k vytvoření prvního čísla.
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Redakce BR2 znovuobnovila projekt Bulvární rány poté, co její původní tvůrci
odešli ze školy, a časopis nějakou dobu nevycházel. Nový šéfredaktor jako důvod své
iniciativy uvádí, že mu (MB) to přišlo samozřejmě škoda, že časopis nefungoval. (…)
Mě to přišlo svým způsobem jako kultura, která by měla být předávaná dál a dál. Za
prvý tam určitě funguje nějaká vzdělávací část, kdy ňáká seberealizace tam existuje,
když na těch novinách pracuješ. Komunikace s ostatníma, práce v kolektivu a tadyty
další věci. A mě to přišlo jako úžasnej nápad. Ta seberealizace a předávání kultury.
Šéfredaktor časopisu Luděk, se kterým jsem hovořila, časopis rovněž obnovil. O
své motivaci říká (JH) chtěli jsme zkusit něco novýho. Poznat zajímavý lidi, což se nám
podařilo. Navštívit místa, který normální člověk jen tak nenavštíví, což se nám taky
podařilo. Takže z toho důvodu.
Motivace pro BR2 a Luďka by se dala shrnout pod společného jmenovatele,
kterým byla touha po získání zkušeností, které by jinak nenabyli. Byla to vize
seberealizace, zlepšení komunikace, práce v kolektivu, poznání zajímavých lidí a míst.

3.1.2 Cíle
Zajímalo mne, jaké si kladli ve své práci cíle, čeho chtěli s časopisem a v rámci
něj dosáhnout. To je totiž klíčové pro další směřování práce, nastavení hodnot a
hodnocení úspěšnosti projektu.
BR1 si na začátku nastavila kvantitativní cíl, (MŠ) žádný z těch časopisů (pozn.
které vycházely na Církevním gymnáziu před tím) nepřekročil pět šest čísel. A my dva
jsme si řekli, že chceme vydat minimálně deset čísel. Tento cíl se jim také podařilo
splnit.
BR2 i Luděk měli cíle spíše kvalitativního charakteru, které směřovaly
k aktivizaci a rozvoji čtenářů. (MB) Chtěli jsme dosáhnout seberealizace a toho, aby lidi
se měli o čem bavit, vymýšleli, psali a nebyli pasivní. Dále hovoří o možnosti
poskytnout lidem prostor vyzkoušet si něco nového, k čemu by se jinak nedostali a ani
by je nenapadlo, že by je to mohlo bavit, například psaní nebo organizace. Zástupce
Luďka k této otázce dodává (JH) Chtěli jsme, aby studenti poznali místa, kam se
normálně nedostanou. (...) Abychom tam získali rozhovory trochu jinýho žánru, třeba
politiků se ptáme na dětství.
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Zde je možné opět sledovat prvek jisté jedinečnosti, který tvůrci na práci ve
školní redakci vnímají. Hovoří o nových pohledech na realitu, nových místech, nových
typech rozhovorů, nových zkušenostech, nových činnostech, které by jinak než skrze
školní časopis nezískali. Školní médium je tedy něčím exkluzivním a v určitých
oblastech nenahraditelným.

3.1.3 Zkušenosti s fungováním médií
Zjišťovala jsem, jaké měli tvůrci školních časopisů zkušenosti s fungováním
médií před vstupem do časopisu, kde je získali, jaká byla vůbec jejich představa o chodu
médií a zda tuto představu nějakým způsobem aplikovali do své činnosti.
Ukázalo se, že osobní profesionální zkušenost na začátku neměl nikdo ze
zúčastněných a své poznatky získali uživatelsky skrze používání médií, z doslechu,
hledáním na internetu, od známých nebo nanejvýše navštívili nějakou redakci. (MŠ)
Nevěděl jsem tehdy, jak to funguje ve skutečných médiích a nevím to do teď a nechci to
vědět. (RB) Podle mě jsem nějakou obecnou znalost médií měl. Buď ze čtení článků
nebo z internetu z vydávání internetových magazínů. Nebylo to nic supr konkrétního.
Věděl jsem, že je šéfredaktor, DTPák, editor a redaktoři. (MB) Já jsem neměl šanci se
někam jít podívat do redakce. Ale z doslechu a ze svýho vlastního hledání mám hrubou
představu. Velice hrubou. (JH) No tak byli jsme se kouknout i vlastně v Deníku, takže
jakási potucha, jak to funguje, tam je.
Vědomou inspiraci skutečnými médii popírají. Organizační strukturu, role a
procesy nastavili intuitivně a podle svých potřeb, de facto ale odpovídají standardům
v běžných médiích.

3.1.4 Sestavení redakce
Otázky týkající se sestavení redakce směřovaly k tomu, jaká byla kritéria výběru
nových členů. Jak se ukázalo, v počátcích, kdy neměly časopisy ještě dostatečnou
popularitu a čtenářskou podporu, stačilo pro přijetí do redakce pouhé nadšení, zájem a
dostatečná motivace. Teprve později se začal klást větší důraz na to, aby se jednalo o
kvalitní a originální autory a aby bylo zastoupeno co nejvíce tříd a ročníků. V rovnici
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ÚSPĚCH = MOCI + CHTÍT, resp. PŘEDPOKLADY + MOTIVACE na začátku stačila
pouze druhá část. Motivace zároveň pomáhala selektovat lidi přirozeně proaktivní, se
zájmem o tuto oblast činností. Jak se ale v několika případech ukázalo, ani dostatečná
motivace nedokázala převážit nedostatek talentu nebo i naopak. Takoví lidé většinou
redakci brzy opustili. Dalším zajímavým aspektem je zájem o co největší pestrost ve
složení redakce. Ta měla vést nejen k obohacení témat a pohledů v časopise, ale zároveň
ke zvýšení prodeje, které by bylo způsobeno zvětšením a zhuštěním sociální sítě kolem
časopisu. V myšlence, že pokud do časopisu píše váš spolužák, spíše si ho koupíte,
můžeme pozorovat určité strategické myšlení v ekonomické a marketingové oblasti.
Další otázky směřovaly k počtu členů, rozdělení rolí a výběru šéfredaktora.
Všechny redakce mají v průměru kolem pěti až šesti kmenových členů, kteří povětšinou
v redakci vydrželi po celou dobu jejího fungování. Mimo kmenových členů spolupracují
redakce s dalšími zhruba pěti lidmi, kteří se podílejí jako redaktoři či kameloti. Jejich
působení se ale počítá v řádech jen několika málo čísel. Pozice jednotlivých členů
redakce jsou sice odděleny a vymezeny, ale jejich úkoly se částečně prolínají a oni je
vykonávají podle potřeby. Šéfredaktorem byl vždy ustanoven ten člen redakce, který
s nápadem na založení časopisu přišel, a kolem něj se následně vytvořila redakce.
Šéfredaktor má tradičně na starosti řízení a vedení lidí, koordinaci výrobního procesu,
vymýšlení témat a částečně i editorskou práci. Výrazným rysem je úloha šéfredaktora
při dotahování jednotlivých úkolů, které se řadovým členům nechce plnit a povětšinou
neexistují účinné páky, jak je k tomu donutit. Vedoucí ale cítí vyšší zodpovědnost, která
je nutí dotahovat práci do konce za ostatní. Cítí, že nemohou nikoho z členů direktivně
nutit k výkonu, jelikož lidé jsou v redakci pouze na základě vlastního rozhodnutí a při
vzniku nepříjemné atmosféry by mohli bez okolků odejít. Šéfredaktoři tedy raději „nutí“
sami sebe.

3.2

Funkční a procesní stránka vydávání časopisu

3.2.1 Výroba časopisu
Zde bych ráda jen ve stručnosti shrnula poznatky o funkční a procesní stránce
vydávání časopisu a shodných prvcích, které se vyskytly ve všech třech zkoumaných
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redakcích. Nebudu je dále rozebírat, protože se netýkají samotné výzkumné otázky, ale
zajímavě dokládají určité principy, které se opakují.
Jak již bylo řečeno výše, šéfredaktory se stali otcové myšlenky na
založení/obnovení

časopisu.

Jejich

autorita

tak

byla

zcela

přirozená

a

neoddiskutovatelná. Shodují se, že zvolili spíše demokratický styl vedení, při kterém se
vede diskuze, lidé předkládají návrhy a oni následně mají poslední slovo při
rozhodování. Je to nezbytné i vzhledem k tomu, že jediné, co drží členy v redakci, je
jejich vlastní nadšení. Je tedy nutné vytvořit u nich pocit spolurozhodování. V případě
submisivnějších či nerozhodnějších členů přebírá plnou zodpovědnost šéfredaktor.
V těchto situacích volí poněkud direktivnější styl, který je ovšem členy tolerován
vzhledem k předchozí nevyužité možnosti spolupodílení se. Zdá se, že čím déle
fungující a tím pádem i vyzrálejší redakce, tím více inklinují její členové
k samostatnému rozhodování ve strategických otázkách.
Explicitně vyjádřená interní pravidla měla pouze redakce BR1 a jak sami
přiznávají, jednalo se o pouhý formalismus a navíc byla vytvořena až ex post na míru
toho, jak to do té doby již fungovalo. Všude však existují obecně závazná implicitní
pravidla, korigující především dodržování termínů pro odevzdávání článků, grafické
zpracování časopisu apod. Jejich vymáhání je ale obtížné vzhledem tomu, že členové
redakce pracují pouze na základě svého vlastního zájmu a nehrozí jim žádný postih.
Všechny redakce se shodly, že ke schůzkám volí příjemné kavárenské prostředí.
Příprava čísla začíná velkou společnou schůzí, na které jsou navržena, rozvinuta a
rozdělena témata. Následují zhruba další dvě menší schůzky. Šéfredaktor koordinuje
činnost jednotlivých členů redakce a řeší s nimi dílčí úkoly. Veškerá hotová práce se
shromažďuje u něj.
Pravidelnou periodicitu se školním časopisům většinou nedaří dodržovat. Na
vině jsou finanční problémy nebo neaktivita členů. Bulvární rána se těmto problémům
elegantně vyhnula označením se za „pravidelný občasník“. Snahou ale bylo vydávat
jedno číslo měsíčně, u Luďka pak jedno číslo za dva měsíce.
Bulvární rána si po většinu svého fungování držela formát A4 s rozsahem 16
stran, černobíle s barevným přebalem. Rozhodující byl poměr „cena lomeno výkon“ či
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„ekonomičnosti a efektivity“. U BR1 byla výrobní cena 18,50 Kč a prodejní 20 Kč.
BR2 tiskla za 23 Kč a prodávala za 25 Kč. Luděk má formát A5 o 50 – 60 stranách
plnobarevně. Jedno číslo vyjde na 70 Kč a prodává se za 30 Kč. Bulvární rána si udržela
svoji podobu i u svých pokračovatelů, kdežto Luděk se výrazně transformoval. Náklad
BR1 kolísal od 40, přes 100, 150, až k 350 kusům v době, kdy vycházela v pěti
mutacích na pěti plzeňských gymnáziích. BR2 se držela na 100 kusech a Luděk na 200.
Vydávání školního časopisu bývá finančně zajištěno skrze sponzorské dary,
prodej a vlastní přispívání samotných tvůrců. Pokrytí nákladů jednotlivými složkami se
liší a konkrétní hodnoty nejsou v této práci důležité.

3.2.2 Problémy při tvorbě
Během sestavování dotazníku jsem si stanovila několik oblastí problémů, se
kterými se mohly jednotlivé redakce potýkat. Dle jejich výpovědí je do určité míry
postihly všechny, až na konkurenci. (MŠ) Tak kromě konkurence asi všechno. Tak já si
myslím, že takovejhle časopis si musí projít všema tamtěma věcma. Mnohdy se ale
jednalo o jednorázové nebo krátkodobé komplikace, těmi jsem se zde nezabývala.
Zaujaly mne body, na kterých se redakce shodly.
Výrazné to bylo zejména u otázky na nízkou soudržnost týmu. (MŠ) Pravdou je,
že bylo období, kdy se to Hance nechtělo dělat a to číslo prostě nevyšlo. (MB) My jsme
měli kvalitní tým, ale to, že ty lidi neměli čas, nebo to alespoň tvrdili. (JH) Jinak hlavně
ta pracovní nasazenost těch ostatních. Tam ty termíny přece jenom měsíc sem, měsíc
zpátky. Ty to moc neřeší. Všichni šéfredaktoři se shodují, že problémem je, nebo byl
občasný laxní přístup členů a jejich pracovní neaktivita, která vedla až ke zpoždění
vydání nového čísla. Tento problém souvisí s dobrovolným členstvím v redakci a
nevymahatelností dodržování závazků. Ačkoli šéfredaktor Luďka JH přišel s nápadem
trestat nedodání článku otištěním prázdného místa s textem „Zde měl být článek od
XY“, přiznává, že tomu většinou nepřistoupí a raději chybějící článek sám dopíše.
Druhým velkým tématem, které mladí tvůrci viděli jako problém, byl zájem
čtenářů. Resp. jsou zajímavé sociálně psychologické fenomény, které v chování svých
čtenářů pozorovali. Prvním bylo ovlivňování třídního postoje na základě názoru
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jednoho nebo několika málo jedinců. U mladších ročníků to byl posun většinou
kladným směrem, u starších naopak. Zástupce BR1 k tomu říká (RB) Šlo o to prolomit
ten odpor. V těch třídách působila hrozně moc ta kolektivní psychologie. Takže když si
jeden člověk řek, že je to ptákovina a že to číst nebude, tak ostatní se k tomu přidávali.
Což bylo krásně vidět na primách, kdy tam stačilo zlomit jednoho člověka a strhlo se
tam davové šílenství a všichni tu Bulvární ránu kupovali. Podobné jevy popsal i
šéfredaktor BR2 (MB) Vždycky se najdou pozéři, který řikaj jo, někdo vydává noviny a
mě to nebaví, protože to jsou moji spolužáci a mě to nezajímá. Ale nižší ročníky o to
zájem měly. Bavilo je to a myslím, že jim to přišlo hrozně hustý, že něco takovýho
funguje. Byli z toho nadšený. Druhým výrazným rysem je určitá nostalgie a vliv tradice.
To potvrzují slova šéfredaktorů redakcí, které navazovaly na předchozí časopisy. (MB)
Zájem o to byl. Ono někteří lidi si kupovali už čísla předešlá, a proto si to chtěli dát do
kroniky. Taková tradice pěkná, takovej rituál. (JH) Hlavně byli nadšený, že jsme tam
vrátili tu tradici. I z řad absolventů.

3.2.3 Tematické zaměření a orientace na čtenáře
Tematické zaměření se velmi různí a vychází z cílů a představ, které autoři o
svém časopise mají. Je ale zajímavé sledovat vývoj v jednotlivých časopisech a to, jak
se další redakce vypořádaly s obsahovým dědictvím po svých předchůdcích. Například
u Bulvární rány 1 byl vývoj této oblasti poměrně dramatický. Původní šéfredaktor to
popsal takto (MŠ) Ty první čísla ani na školu zaměřený nebyly. To byly spíš názorový.
Prostě komentáře, jako když máte v novinách stránku komentářů, sloupky a tak dále. A
ty další už byli víc zaměřený na školu a v tý Rashidovo éře, jestli to tak můžu říct, tam
přišla éra speciálů a tematických speciálů. Ale i od speciálů po několika číslech
upustili. Druhá redakce Bulvární rány převzala typografii, rozsah, ale i víceméně
všechny rubriky po předchozím vedení. Rovněž obsahové zaměření zůstalo velmi
podobné a odvíjelo se od poslední verze BR1. (MB) Naše obsahový zaměření bylo
především na tu naši školu. Zmiňoval jsem i problémy celosvětový, ale to jsem do toho
jen tak postrčil, abychom nevypadali, že jsme nevzdělaní. Naopak Luděk prošel mezi
první a druhou redakcí velkou transformací a z původního časopisu zachoval téměř jen
název. (První redakci Luďka jsem nezkoumala, tyto informace mám z výpovědi
šéfredaktora druhé redakce JH.) Zvětšil se rozsah, časopis začal být barevný, tištěný
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v profesionální tiskárně a od školního zaměření, kterému je dnes ponecháno jen cca pět
stran, se posunul k zaměření spíše na celospolečenské dění, kterému je věnováno
zbylých zhruba padesát stran.
Co se týče zaměření na čtenáře, se zajímavým postřehem přišel první šéfredaktor
Bulvární rány. (MŠ) Možná že Bulvární rána nebyla na čtenáře orientovaný časopis.
(…) Že to byl spíš na naši seberealizaci orientovaný časopis. Popisuje fakt, že tvůrcům
v první fázi ani nešlo o finanční zisk plynoucí z prodání celého nákladu, ani o získání
mas fanoušků prostřednictvím podbízivých a lákavých článků. To byla právě ona éra
názorových komentářů. První korekci provedla profesorka češtiny, která udělala mezi
studenty celé školy anketu, které rubriky je baví a jaké nové by přivítali. Na základě
tohoto šetření došlo k určitým změnám v obsahu. Třetí éra, kterou vyvolal nový člen
vedení, měla jasně ekonomický charakter cílící na co největší zisk. Původní zakladatelé
se ale s touto myšlenkou dlouhodobě nesmířili. (MŠ) A Rashide tam právě tlačil na to,
abychom měli co nejvíc čtenářů a co největší zisk. (RB) A aby to bylo co nejatraktivnější
čtení pro ty čtenáře. Což se tam jednu dobu realizovalo, ale my jsme s tím moc
nesouhlasili. Zde je vidět zajímavý střet jasně tržního přístupu, který dnes do značné
míry ovlivňuje podobu skutečných médií, tedy snaha zalíbit se čtenářům pro docílení co
nejvyššího zisku, a proti tomu idealismus kladoucí důraz na pocit seberealizace, snaha
přinášet náročná témata a formáty a tendence formovat čtenáře pro médium, nikoli
naopak.

3.3

Změny v představách o médiích a vlastní práci
Třetí úsek výzkumných otázek se týkal změn v představách o fungování médií a

změn ve vlastní činnosti, které byly vyvolány právě mediální aktivitou a nastaly
v průběhu vydávání školního časopisu. Tato část se zabývala třemi hlavními otázkami.
1) Změnilo se něco na způsobu vaší práce v průběhu vydávání časopisu? 2) Získali jste
v průběhu své činnosti nové poznatky o médiích? 3) Jak se změnil váš pohled na
skutečná média? Tyto otázky na sebe vázaly další konkretizující dotazy. Respondenti se
navíc ujímali chápání otázek odlišným způsobem. Vznikl tedy zajímavý soubor
poznatků, který jsem zde stručně shrnula a konkrétněji jsem jej zhodnotila ve čtvrté
kapitole této práce.
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3.3.1 Změny ve stylu práce v průběhu vydávání časopisu
Otázka zněla, zda se něco změnilo na jejich práci v průběhu vydávání časopisu.
Šéfredaktor BR2 konstatoval, že on sám na začátku neměl žádné zkušenosti s tvorbou
novin a v některých oblastech se cítil nejistý. (MB) Nevěděl jsem jak na to, byl jsem
stydlivej vůči tomu, jaký témata, jak oslovit, za prvý čtenáře, za druhý samotný
redaktory. A tyhle dovednosti se postupně měnily a lepšily. Už to bylo lepší. Dále
spatřoval posun v grafické úpravě.
Šéfredaktor Luďka reflektoval změny v několika oblastech. Díky vzrůstající
prestiži časopisu může své redaktory motivovat možností realizovat interview se
známými osobnostmi, které si sami vyberou. (JH) Samozřejmě teď jsou motivovaný tim,
že se mohou setkat s různýma slavnýma osobnostma, takže tim je pak dotlačím k tomu,
aby napsali nějakej ten obyčejnej článek, že si pak pojedou vyzpovídat toho, koho maj
rádi nebo podívat se tam, kam chtějí. Další změna, která v nejbližší budoucnosti
nastane, je založení občanského sdružení, které časopis zaštítí a zlepší tak spolupráci se
sponzory. Posun nastal rovněž v přístupu k samotné práci. JH začal pracovat jako
fotograf v Syndikátu západočeských novinářů, kde se snaží některými věcmi se
inspirovat a přenášet je i do vlastní redakce. Zejména dodržování termínů a vytvoření
sítě informačních zdrojů. (JH) Různě. Hlavně ta termínovost. Když se řekne nějaký
termín. Tak to bych k nám rád přesunul. Jinak informovanost, snažím se, aby nám ty lidi
posílali ty informace. Získávat ty lidi, takový klub malých bonzáků, abychom o těch
věcech věděli. Měli ty informace a ty zdroje.

3.3.2 Nové poznatky o principech fungování médií
Další část se zajímala o to, jaké nové poznatky o médiích získali mladí tvůrci 1)
díky tvorbě vlastního časopisu, 2) kontaktem se skutečnými médii a 3) prostřednictvím
mediální výchovy.
Zástupci redakce BR1 hovoří o několika zajímavých principech, které
vypozorovali ve svém časopisu a vidí mezi nimi paralelu se skutečnými médii.
Například RB si všímá, že v obou typech médií musejí pracovníci narážet na obdobné
problémy, s časovým presem, tiskovými chybami apod. MŠ se pozastavuje nad tím,
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jakou moc mají i malá média při nastolování agendy a jak jsou lidé téměř bezmezně
oddáni představě, že co je v novinách, musí být pravda. (MŠ) Já myslím, že to, co jsme
se naučili, bylo, že prostě když jsme něco napsali, že i sebevětší blbost, od který jsme nic
neočekávali, mohla v těch lidech vyvolat. (…) Jakmile to tam vyšlo, tak to ty lidi brali
hrozně vážně a začali to řešit, i ty učitelé. A to přesně dělají skutečný média, že něco
napíšou a nikdo neřeší, že ten člověk je absolutně nekompetentní. Další poznámku má
k obsahovému zaměření, resp. zacílení na čtenáře a prodej. (MŠ) Nebo třeba s tím
Rashidem si myslím, že v reálnejch médiích by on tam zůstal, protože by ten časopis šel
nahoru a zvětšoval se mu náklad.
Nové poznatky o fungování médií skrze aktivitu ve skutečném médiu, resp.
Syndikátu západočeských novinářů, měl pouze šéfredaktor Luďka. Ostatní členové
redakcí žádnou podobnou zkušenost neměli. JH si například při práci v Syndikátu
uvědomil, jak snadno se dá informace v médiích dezinterpretovat. (JH) Takže už vím,
kde tu zprávu mám hledat, čemu mám věřit a čemu ne. Tyto zkušenosti se snaží přenášet
i na své kolegy.
Zajímalo mne, jakou roli zde sehrála mediální výchova. BR1, která se svou
činností začínala nejdříve, působila v letech 2005–2009, ve škole žádnou mediální
výchovou neprošla. Dva její členové (šéfredaktor a já) absolvovali kemp pro mladé
novináře pořádaný studenty žurnalistiky FSV UK. Na něm si vyzkoušeli tvorbu novin a
rozhlasového vysílání, dozvěděli se o základech fungování médií a účastnili se několika
přednášek profesionálních novinářů, včetně Václava Moravce. Zajímavé ale bylo, že
ačkoli pro ně byl kurz nesporně přínosný, přijeli tam již s jistou skepsí, vyvolanou právě
osobní praktickou zkušeností s prací ve školním médiu. (Podrobněji o tom o několik
řádek níže.)
Redakce BR2 již absolvovala jistý vzdělávací kurz přímo ve škole, který se
ovšem netýkal všech studentů. (MB) … pětidenní kurz, ten se netýkal jen médií, ale i
psychologie a tak dále. Ale myslím si, že důraz na média a na pointu médií a na to, jak
média fungují, tam byl dostatečnej.
Redakce Luďka zatím žádnou mediální výchovu neabsolvovala. (JH) Možná ve
čtvrťáku jako nějaký povinně volitelný seminář.
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3.3.3 Změna pohledu na média
Nesmírně důležitá byla třetí oblast a to, jak se díky jejich působení ve školní
redakci změnil jejich názor na média. Tato otázka totiž může poodhalit, nakolik si mladí
lidé svět médií idealizují a co je v něm při přímé konfrontaci nakonec nejvíce překvapí.
U první Bulvární rány to patrně nejlépe vystihuje příběh z již zmíněného Media
kempu. Účastníci měli napsat odpověď na otázku, kdo je to novinář a co je jeho úkolem.
Většina lidí, kteří byli stejně staří jako redakce BR1, ale bez novinářské zkušenosti,
napsala něco ve smyslu, že má odhalovat pravdu, bojovat za ni a téměř pro ni trpět
v bídě. (Tato představa patrně vycházela od adorované podoby Karla Havlíčka
Borovského.) Naopak zástupci BR1 téměř cynicky napsali, že novinář je člověk, který
se všude dostane zadarmo, dostane tam najíst, setká se se zajímavými lidmi, něco o tom
napíše a ještě za to dostane zaplaceno. Na závěr k tomu MŠ prohlásil, že novinářem být
nechce. (MŠ) Všichni ostatní si tam snili tu kariéru v Plzeňskym Deníku. Takže ta role
tam byla v demytizaci postavení toho novináře v tý společnosti. Že ty lidi to asi opravdu
vnímají, že je to někdo hodný následování. A že ty lidi, kteří to skutečně vystudují a jdou
potom do tý redakce, tak o ty iluze přijdou až tam. Já jsem o ty iluze přišel… Proti
tomuto prohlášení se staví RB s tím, že on si novináře neidealizoval ani před tím. (RB)
Mě teda nikdy nenapadlo si novináře nějak idealizovat nebo si idealizovat ty média
v tom, že vždycky mluví pravdu. Že to jsou společensky důležitý a uznávaný lidi, to mě
nikdy nenapadalo, si o tom myslet.
Redakce BR2 rovněž souhlasí s tím, že se jejich pohled na média změnil a
společně s šéfredaktorem Luďka uvádějí konkrétní příklady, které z pohledu důvěry
mladých lidí v média zní poměrně varovně. (OH) Já bych možná měl postřeh, že je
opravdu snazší psát bulvárně, než nebulvárně. … můžeme říct, že je snazší napsat
nějakej bulvárně zaměřenej článek než nějaké seriózní zamyšlení. (MB) Máme větší
prostor, větší možnosti. Nemusíme se držet etikety. Tolik. K tomu dodává JH, že zjistil,
(JH) že si musím některý příběhy domýšlet úplně jinak, než jak nám je servíruje televize
třeba. Že všechno není tak, jak nám to presentují. Že to je přece jenom politika i v těch
médiích, že je to o penězích.
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3.4

Ovlivnění tvorbou školního časopisu
Závěrečná část výzkumného šetření měla pro celou práci nejzásadnější význam.

Zatímco první dvě části se věnovaly popisu procesů a organizace, třetí a zejména čtvrtá
se věnují již samotnému vlivu tvorby školního časopisu na představy a postoje jeho
tvůrců. Tato podkapitola shrnuje, jaké dopady má práce ve školní redakci na žáky. Jaká
vidí žáci pozitiva na práci studentského i profesionálního novináře, jaké výhody jim tato
činnost přinesla, jaké měla dopady na posun jejich sociálního statusu, jak ovlivnila
jejich další směřování a postoje k médiím.

3.4.1 Pozitiva tvorby školního časopisu a novinářské práce
Hlavní výhody, které na práci ve školním časopise žáci spatřují, se týkají
především nově získaných atraktivních kontaktů a příležitostí podívat se na zajímavá
místa. Zároveň si uvědomují jistou exkluzivitu svého postavení. (JH) Jsem taková velká
ryba v malém rybníčku, bych řekl. Samozřejmě dostanu se k zajímavým lidem, znám
spoustu lidí díky tomu, i z různých oblastí. (MŠ) Všude se dostanete, ještě dostanete
něco za to, že tam jste. (MB) Snaha se vydobýt někam a dostat z lidí něco. Zároveň
velký přínos vidí ve spolupráci se spolužáky z jiných ročníků, se kterými by jinak
neměli možnost blíže komunikovat a kteří jim přinášeli nové pohledy a názory. (MB) Ta
pozitiva byla, (…) spolupráce jeden s druhým, přemejšlení nad aktuálníma tématama,
spolupráce s jinýma ročníkama, s jinýma myšlenkově orientovanýma lidma. (JH) I ty
studenti chtějí něco otisknout, přijdou za mnou. Takže z toho mám dobrej pocit, že tam
jsme pro ty lidi, když něco potřebujou nebo je naopak potěšíme tím, co tam napíšeme.
Že jsme se trefili do toho jejich stylu.
Zástupci všech tří redakcí se shodují, že prací ve školním časopise se jejich
sociální status ve škole jednoznačně změnil. Učitelský sbor a vedení školy se k nim
chovalo jinak než ke zbytku studentů. Ne, že by byli mírněji známkováni, ale byli do
určité míry uznáváni za to, co dokázali. Byli vnímáni jako reprezentanti školy. (JH se
dokonce přihlásil na gymnázium Luďka Pika proto, že tam vycházel školní časopis,
kterému se chtěl v budoucnu věnovat.) Pokud měli nějaký požadavek, nápad nebo
problém, vedení školy k nim bylo většinou vstřícné. RB říká, že mu ta práce dala (RB)
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určitou sociální exkluzivitu. Protože my jsme přece byli ta Bulvární rána. (…) My jsme
byli ta elita na tom elitním Církevním gymnáziu. A to, že jsme už během tý školy něco
dokázali, nás jednak motivovalo a jednak nám propůjčovalo uznání ať už od spolužáků,
ale i od profesorskýho sboru. (MB) Je pravda, že jsme byli na očích. Když měl někdo
nějaký nápad… Věděli, že něco děláme. Je to pravda, že na nás pohlíželi jinak. (JH)
Přeci jenom znají mý jméno. Mluvím s nima. Jsou na mě hodný, já jim zase fotím nějaký
akce. Takže potom zase když Luděk něco potřebuje, tak se snaží vyjít vstříc. Tvůrci zde
opět hovoří o přínosech, které pro ně práce ve školní redakci měla do budoucna
v podobě zkušeností, které se ve středoškolském věku jen obtížně získávají. (MŠ) Já
bych to zobecnil, že je to jednání, i v tomhle věku, s autoritou na úplně jiný úrovni. (…)
To trošku dává člověku jinou pozici v rámci tý třídy. Kolik z těch třiceti lidí kdy mluvilo
s Petříčkem (poz. ředitel školy). A člověk se učí jednat s takovejma lidma mnohem dřív.
Protože ostatní pak jdou na vysokou školu, kde budou ve stejný pozici a pak přijdou do
zaměstnání a tam… (MB) Bylo fajn si to dát do životopisu.…
Práci novináře shledávají jako výhodnou z hlediska možnosti ovlivňovat lidi tím,
co napíšou. (RB) Výhoda je ten vliv na lidi. Protože ten novinář má obrovskou moc
ovlivňovat lidi. Že on napíše nějakou blbost a lidi, čtenáře, ani nenapadne
zpochybňovat ty jeho závěry. (MŠ) Je to moc. Moc si vymyslet cokoli a až hrozně dlouho
potom nést následky. Hovoří též o snaze PR si novináře získat a naklonit
prostřednictvím řady nejrůznějších benefitů. (MŠ) V principu je to tak, že se mu snaží
zalíbit všichni PR a důmyslným korupčním systémem se snaží ovlivnit jeho názor. Takže
on je na tý dobrý straně barikády. (JH) K těm novinářům, když má člověk press kartu,
se třeba v německejch muzeích chovají úplně jinak. Zavalí vás hromadou prospektů,
třeba i v češtině, který mají normálně někde schovaný. A zároveň žurnalistiku vidí jako
prostředek rozvoji osobnosti a osobních zálib. (MB) Člověk má určitě větší přehled, si
myslím. (NB) Člověku se určitě naskytnou různý příležitosti, třeba když je investigativní
novinář, může cestovat, psát o tom, co ho baví, co má rád. (JH) Jak jsem řekl, dostane
se člověk na spoustu zajímavých míst. Třeba takový cestopisec procestuje za peníze
redakce spoustu zajímavých míst, kam se chce podívat.
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3.4.2 Ovlivnění do budoucna
To, jak práce ve školním časopise ovlivnila jejich život, je možné sledovat
zejména u dvou redakcí Bulvární rány, jejichž všichni členové již opustili gymnázia a
věnují se novým činnostem. Podle nich jim tato zkušenost přinesla neocenitelné a
vzácné zkušenosti a pomohla jim získat nadstandardně dobrou práci. (MŠ) Mě to osobně
pomohlo v tom, (…) díky Bulvární ráně, jsem se dostal na Cigistock (pozn. studentský
festival na CG) a díky Cigistocku jsem se dostal ke svý práci, která mě živí (pozn. PR
jedné politické strany). A tedy tomu vděčím za to, že už při škole můžu dělat něco, ne
úplně v Kauflandu. (RB) U mě to byly spíš zkušenosti, obecně s projektama.
Determinovalo mě to v práci… Já jsem úplně nepsal, já jsem se staral o grafiku a
propagaci Bulvární rány i těch dalších projektů. Pomohlo mi to v nastartování i další
praxe a dělání grafiky a marketingu i pro další firmy, nejen pro ten školní časopis. A asi
i díky tomu jsem se teď dostal do nadnárodní reklamní agentury. Já si myslím, že to je
jedna z nejdůležitějších zkušeností, kterou jsme mohli získat. Protože, co se tam člověk
naučil, to teď dvojnásob zúročuje v tom našem věku. Protože sehnat kvalitního člověka,
kterej má aspoň trochu zkušenosti ať už s řízením nebo s komunikací, s prací
v kolektivu, je problém. A teď se ukazuje, že to, co jsme dělali, nebylo určitě na škodu, a
že nám to pomohlo a posunulo nás to dál. Zároveň, jak již MB zmínil dříve, objevil
díky práci ve školním časopise, že ho baví organizace a vedení projektů a rád by v této
činnosti dál pokračoval. (MB) Asi sebevědomí. Určitě mě to posunulo k nějaký tvůrčí…
Mě napadá, že bych založil něco tam, kde teď jsem. Psal bych nebo… Netýká se to jen
psaní, ale jakýchkoli organizací, který by dělaly něco pro svoje současníky. Aby měli
možnost spolupracovat. (…) Myslím si, že je super věc dělat něco jeden pro druhýho a
sami pro sebe. Že to není, že děláme něco proto, abychom si vydělali peníze, ale je to
věc pro to, abychom se bavili a bavili ostatní. Toto prohlášení bych se nebála označit za
projev rozvoje aktivního občanství. Je to vlastní iniciativa vytvářet pro druhé něco, co
jim pomůže v jejich rozvoji, a navíc jen z důvodu vlastního uspokojení a nikoli pro
peníze.
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3.4.3 Hlavní přínosy a získané kontakty
Odpověď na otázku, co jim činnost ve školním časopise přinesla, zněla, že
zejména zkušenosti. A to v oblasti komplexní organizace projektu, řešení problémů,
koordinace týmové práce, komunikace, rozvoj ve svém oboru atd. (RB) Já myslím, že
strašně zkušeností, protože my jsme řešili od začátku časopisu samý problémy a museli
jsme řešit koordinaci spousty lidí a to je, myslím, fakt výborná škola. Protože pak je
člověk pro tu praxi připravenej asi o tisíc procent víc, než člověk, kterej nikdy nic
nedělal, nezorganizoval, nezkoušel pracovat na komplexnějším projektu a řešit
problémy, když nastaly. (OH) Musím říct, že co mě ta práce nejvíc dala, byly zkušenosti.
Protože ty věci, co jsem tam dělal, jsem nikdy před tím nedělal. Ale určitě to byla i
zábava. Řešili jsme i problémy, často i zásadní, co se týkalo časopisu. Ale často jsme si
užili i srandu. (MB) Ne, já si taky myslím, že tam záleželo na těch jednotlivých postech
těch lidí. Korektor si užil korekci a jako zkušenost pro něj. Pro mě to byla organizace,
pro grafičku zkušenost s programama. Zkušenosti přemýšlet nad… dát dohromady,
z těch článků, co jsme měli, nějaký téma. Vymyslet obrázek. A tak podobně. (NB) Třeba
to, že se člověk naučil jednat s lidma. Šéfredaktor Luďka spatřuje jako největší přínos
kritičtější pohled na svět, média a politiku. Je možné, že přínos této práce v oblasti výše
zmíněných zkušeností ještě natolik nevnímá, protože se stále pohybuje na gymnáziu a
nebyl zatím konfrontován s dalšími vrstevníky a jejich kompetencemi. Už dnes si ale
uvědomuje, že v přístupu k okolnímu světu mezi ním a spolužáky existují rozdíly. (JH)
Určitě vidím ten svět jinak, viděl jsem spoustu věcí, jak to funguje, třeba v politice.
Takže se na to dívám zase úplně jinak. Snažím se na to dívat úplně jinak, než vrstevníci,
kteří si radši sednou k počítači a hrajou hry, než aby si přečetli, co se děje ve světě,
v republice. Podle toho se může člověk zase nějak přizpůsobit, připravit na to, co bude.
Šéfredaktor BR1 ještě zmiňuje jednu okolnost, která měla na podobu jeho práce ve
školním časopise zásadní vliv, a to motivaci ostatních členů. Uvádí, že fakt, že lidé byli
v redakci dobrovolně a z vlastního zájmu, více odpovídalo situaci v reálném životě, než
kdyby byl časopis řízen vedením školy nebo učiteli. (MŠ) A benefit toho taky je v tom,
že na různých školách, kde se to simuluje, tak my jsme byli ve skupině, která měla
nějakou motivaci, ale na těch školách, když se to simuluje, tak jejich základní motivace
je nula. Takže je to trochu jiná práce s lidma, kteří mají motivaci, a kteří ji nemají. A že
v reálnym světě většinou lidi nějakou motivaci mají nebo je to tak půl na půl. V tom si
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myslim, že to je lepší, než kdyby se škola rozhodla zorganizovat, teď vás dvacet
vybereme a budeme tady simulovat časopis.
Práce ve školní redakci ale může přinášet i aktuální výhody, nejen věci užitné
v budoucnosti. Tvůrci mají ze své pozice možnost setkat se se zajímavými lidmi nebo se
dostat na neobvyklá místa. Vedení BR2 si uvědomuje, že šancí nevyužili dostatečně a
přiznávají, že je měli. (MB) My jsme ty příležitosti mohli mít, ale nevyužili jsme je.
Myslím, že to bylo z osobních důvodů. Nebyli jsme až tolik investigativní. Neměli jsme
tolik času. Naopak BR1 se podařilo získat rozhovor s Ladislavem Smoljakem (herec a
režisér) a Jiřím Pospíšilem (bývalý ministr spravedlnosti). Pravidelně byli vysíláni do
zákulisí školních akcí, aby z nich přinesli reportáže. Redaktoři Luďka udělali rozhovor
např. s Ladislavem Jaklem (mluvčí presidenta) a Michalem Zapomělem (třetí nejlepší
kadeřník světa), a do loňského vánočního čísla jim dokonce napsal vlastnoruční přání
Václav Havel.

3.4.4 Další práce v médiích
Moje poslední otázka směřovala k tomu, zda by chtěli v práci v médiích po
těchto zkušenostech pokračovat a případně proč ano nebo proč ne. Pro RB z redakce
BR1 není práce novináře dostatečně zajímavá ani finančně, ani z hlediska osobního
růstu a zároveň (RB) Není tam vidět ten okamžitej efekt… To úsilí, co do toho vkládá.
Šéfredaktor MŠ přidává ještě ostřejší důvody, které podtrhují jeho kritický pohled. (MŠ)
Upřímně, česká žurnalistika je žumpa plná lidí, kteří nejsou kvalifikovaní pro to, co
píšou. A já jsem se asi nechtěl řadit do skupiny těchhle lidí. Naopak OH z BR2 práce ve
školních novinách neodradila. Nemá sice konkrétní plán, že by chtěl v médiích
pracovat, ale prý by se tomu nebránil. Zastává rozšířený názor, že (OH) v novinách
může pracovat člověk s jakýmkoli vzděláním. Proto jsem to ani nešel studovat.
Šéfredaktor BR2 MB by se světu médií rovněž nebránil, nechtěl by ale působit na
nějaké nízké pozici, rád by si udržel rozhodování nad svou činností. Rád by pokračoval
i v projektech, které se žurnalistikou tak úzce nesouvisejí. (MB) Já bych v tom určitě
chtěl pokračovat. Ale nechtěl pracovat na nějaký úplně nízký pozici. … Samozřejmě
bych mohl za asistence nějakýho korektora dělat články, kdyby na mě nikdo neřval.
Nebo bych si chtěl založit nějakou věc, kde bych si mohl dělat svoje nápady a nikdo by
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mi nerozkazoval. Šéfredaktor Luďka je stále rozhodnut studovat práva a práci v médiích
by vítal například ve formě brigády. Rád by, aby i nadále zůstala spíše jeho koníčkem.
Lákalo by ho zejména cestovat po světě buď v rámci redakce, nebo se státnickými
delegacemi. (JH) Stále trvám na právech a chtěl bych, aby tohle i nadále zůstalo mým
koníčkem. Protože věřím, že pokud bych se tím měl živit, tak že by mě to po čase
přestalo bavit. Pořád termíny, nějaký úkoly a tak. Takže když je to takhle koníček, tak
mě to baví a myslím, že je to v pořádku. A chci, aby to tak zůstalo. … Tak jako brigáda
určitě, hlavně poznávat svět díky médiím, jak jsem říkal nějaký ten cestopis. (…) Nebo
naopak dělat tiskový zprávy pro Hrad, jezdit s prezidentskou delegací, podívat se do
těch prezidentských paláců, kam se normální smrtelník jinak nedostane. Tak to bych
bral určitě.

Závěr
V této kapitole jsem se pokusila sumarizovat výsledky mého výzkumného
šetření provedeného se třemi redakcemi školních časopisů ze dvou plzeňských
gymnázií. K jednotlivým tematickým celkům otázek jsem přiřadila odpovědi všech
respondentů a stručně je okomentovala a zhodnotila. Ukázalo se, že existují určité
fenomény, procesy a zákonitosti, které se projevily ve všech redakcích. Např. vnímání
moci novinářů, změna sociálního statutu, získání jedinečných zkušeností, problémy
s motivací spolupracovníků atd. Takto shrnuté informace jsem použila v následující
kapitole, která zkoumá, do jaké míry došlo samostatnou tvorbou školního časopisu
k rozvoji mediální gramotnosti zkoumaných jedinců.
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4

Přínosy tvorby školního časopisu pro rozvoj
mediální gramotnosti
Tuto kapitolu jsem věnovala interpretaci výsledků získaných v rámci mnou

provedeného výzkumného šetření. Mým cílem bylo zjistit, jaký vliv na rozvoj mediální
gramotnosti má samostatná tvorba školního časopisu. Toto zhodnocení jsem provedla
ve dvou fázích. V první jsem se zaměřila na definované cíle Dalších očekávaných
výstupů pro Mediální výchovu v gymnáziích, které jsou rozvíjeny produkčními
činnostmi a zhodnotila jejich naplnění skrze samostatnou žurnalistickou činnost.
Zkoumala jsem tedy, nakolik může vlastní tvorba školního časopisu suplovat mediální
výchovu. Ve druhé fázi jsem se pokusila zjistit, jaké poznatky, dovednosti či zkušenosti
získali mladí tvůrci nad rámec DOV MV. V čem tedy tkví jedinečnost samostatné
tvorby školního časopisu.

4.1

Porovnání výstupů tvorby školního časopisu s požadavky
DOV MV
Na tomto místě jsem se zajímala o to, nakolik znalosti, dovednosti a kompetence

získané samostatnou tvorbou školního časopisu kopírují cíle obsažené v Dalších
očekávaných výstupech pro Mediální výchovu v gymnáziích. Vzhledem k tomu, že
zkoumaní tvůrci neprošli ve škole žádnou systematičtější mediální výchovou, můžeme
jejich výsledné formování připisovat v největší (nikoli stoprocentní) míře právě činnosti
v redakci školního časopisu.

4.1.1 Tematický okruh: Média a mediální produkce
První tematický okruh uvedený v DOV MV se „zaměřuje na principy mediální
produkce s jejími ekonomickými, politickými, právními a etickými aspekty. Umožňuje
získat schopnost rozpoznat, jak souvisí obsahová náplň různých médií s jejich
společenskou prestiží, jak jsou informace v nich zpracovány a rozšiřovány a zda
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prezentovaná mínění a postoje podporují určitý názorový směr. Současně přibližuje
v základních rysech jednotlivé mediální profese“ (Pastorová, 2011, s. 49).
Očekávané výstupy, které byly dle mého názoru u mých respondentů naplněny,
jsou tyto:
1) Žák „identifikuje projevy komercionalizace a vliv reklamního trhu na
současnou mediální produkci“ (Pastorová, 2011, s. 49). Tento jev si tvůrci školních
časopisů bezesporu uvědomují. MB hovořil o tom, že museli poslední stranu svého
časopisu poskytnout pro reklamu tiskárny, aby získali výhodnější cenu za tisk. Zároveň
byl rád, když po čase našli jinou tiskárnu, která tento požadavek neměla, a ekonomické
důvody již nemusely ovlivňovat grafickou podobu. JH řekl, že vydání jejich časopisu je
závislé na penězích od sponzorů, dokud je nezískají, musí vydání odkládat. MŠ a RB
mluvili o tzv. Rashidovo éře, kdy tlačili na co největší atraktivitu pro generování
vyššího zisku. Princip, že ekonomická stránka ovlivňuje stránku obsahovou, zasáhl i
školní časopisy a tvůrci se s ním museli sami vypořádat.
2) Žák „rozpozná v čem spočívá kolektivní (týmová a hierarchizovaná) povaha
práce v médiích“ (Pastorová, 2011, s. 49). Příklady týmové práce jednotlivé redakce
téměř shodně popsaly například při společném vymýšlení témat. Naopak hierarchie se
projevila u postů šéfredaktorů, kteří práci ostatních koordinovali a nesli hlavní
zodpovědnost za rozhodování a řešení problémů.
3) Žák „kriticky přistupuje k informacím z internetových zdrojů a ověřuje si
jejich hodnověrnost“ (Pastorová, 2011, s. 49). OH se díky své činnosti v Syndikátu
přesvědčil o tom, že (OH) když jsem u toho byl, napíšeme o tom nějakou zprávu, tu
pošleme do nějakých médií a ty to otisknou a hned vyjde jiný médium a tu zprávu úplně
otočí. Takže už vím, kde tu zprávu mám hledat, čemu mám věřit a čemu ne. Uvědomuje
si, že informace může být médii velmi snadno zkreslena. Podobnou zkušenost získal i
MŠ z BR1. (MŠ) Když jsme něco napsali, že i sebevětší blbost, od který jsme nic
neočekávali, mohla v těch lidech vyvolat (…) Jakmile to tam vyšlo, tak to ty lidi brali
hrozně vážně a začali to řešit, i ty učitelé. A to přesně dělají skutečný média, že něco
napíšou a nikdo neřeší, že ten člověk je absolutně nekompetentní. RB k tomu dodává
(RB) Novinář má obrovskou moc ovlivňovat lidi. Že on napíše nějakou blbost a lidi,
čtenáře, ani nenapadne zpochybňovat ty jeho závěry. Tvůrci sami prošli situací, kdy
sledovali, jak lidé uvěřili nepravdě. Díky tomu jsou kritičtější k hodnověrnosti
mediálních sdělení.
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4) Žák „analyzuje vybrané mediální kauzy a na jejich příkladu zhodnotí, čí (resp.
které) zájmy média hájila“ (Pastorová, 2011, s. 49). I v tomto mají respondenti velmi
kritický přístup. Šéfredaktor Luďka řekl, že zkušenost v médiích mu dala, (JH) že si
musím některý příběhy domýšlet úplně jinak, než jak nám je servíruje televize třeba. Že
všechno není tak, jak nám to presentují. Že to je přece jenom politika i v těch médiích,
že je to o penězích.

4.1.2 Tematický okruh: Mediální produkty a jejich významy
Druhý „tématický okruh se zaměřuje na kritický a analytický přístup ke vnímání
mediálních produktů, s nimiž se žák setkává v každodenním životě. Zprostředkovává
základní představu o výrazových prostředcích využívaných v jednotlivých médiích a
rozvíjí schopnost kriticky vyhodnotit argumentaci nabízenou médii“ (Pastorová, 2011,
s. 49).
1) Žák „rozlišuje bulvární a nebulvární sdělení a na základě vlastní zkušenosti
charakterizuje předpokládaného adresáta jednotlivých mediálních produktů“ (Pastorová,
2011, s. 50). K tomu se MB a OH vyjádřili v odpovědi, že psát bulvárně je snazší, než
nebulvárně, že člověk získává větší svobodu a nemusí se do takové míry držet etiky.
Reflektují tedy, že typu média odpovídají i různé přístupy ke zpracování informací a
podle toho i přistupují k jejich vyhodnocování.
2) Žák „rozlišuje mediální sdělení podle funkce a identifikuje výrazové
prostředky typické pro jednotlivé žánry“ (Pastorová, 2011, s. 50). Tuto kompetenci žáci
pracující ve školním médiu bezpochyby mají, neboť jsou schopni členit časopis do
různých tematických a žánrových rubrik. Tvůrci BR1 například odlišují období, kdy se
věnovali spíše seriózním komentářům, a naopak když následně přešli k lehčím, spíše
bulvárním tématům a jejich zpracování.
3) Žák „odhalí zkratkovitost, zjednodušování a selektivní přístup k mediálním
reprezentacím“ (Pastorová, 2011, s. 50). S nutností zkracovat a zjednodušovat při snaze
předat nějaké sdělení, informovat o určité události se při psaní článků setkali. Stejně
jako s rizikem, že jejich text bude pochopen jinak, než zamýšleli a vyvolá u čtenářů
nečekané reakce. Což může být dáno právě onou zkratkou, nepochopením v důsledku
nedostatečného kontextu apod. Na základě toho mohou předpokládat, že k podobným
procesům dochází i v reálných médiích.
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4) Žák „zpracovává vlastní prožitky, postoje a představy do vizuální a verbální
podoby a kriticky posuzuje rozdíly mezi vlastní a profesionální mediální produkcí“
(Pastorová, 2011, s. 50). Schopnost zpracovat vlastní myšlenky do podoby textu, je u
tvůrců školních časopisů (minimálně u těch, kteří se věnují psaní článků) klíčovou a
nezbytnou.
Další očekávané výstupy nemohu konkrétněji hodnotit, ale domnívám se, že
s nimi členové redakce přišli do bližšího kontaktu, užívali je ve své práci, i když možná
na nevědomé úrovni, pouze intuitivně. Například Bulvární rána používala výrazné
titulky s emočně zabarvenými výrazy, hesla typu „Šok! Skandál! Odhalení!“, šipky
poukazující na detaily na fotografiích, výpovědi svědků událostí apod. To by
odpovídalo kompetenci, že žák „rozpozná výrazové prostředky snažící se vyvolat
emoce či ovlivnit jeho postoje a chování, identifikuje základní argumentační a
manipulační postupy a identifikuje inscenační prvky ve zpravodajství a autentizační
prvky ve fikcích“ (Pastorová, 2011, s. 50).

4.1.3 Tematický okruh: Uživatelé
Třetí „tematický okruh zprostředkovává žákovi aktivní přístup k užívání
mediální produkce jako součásti každodenního života a zároveň rozvíjí aktivní postoj k
mediální produkci jako podnětu, který představuje potenciální obohacení života.
Seznamuje žáky se způsoby, jimiž média publikum oslovují, s technikami využívanými
pro průzkum publika a jeho potřeb a přání a se základními interpretačními postupy při
vyhodnocování statistických údajů. V návaznosti na základní vzdělávání je u žáků
prohlubováno kritické vnímání sebe sama jako uživatele médií a upevňována schopnost
dodržování zásad bezpečného užívání internetu“ (Pastorová, 2011, s. 50).
1) Žák „vysvětlí pojem „cílová skupina“ jako jeden z určujících principů
komercializované mediální produkce“ (Pastorová, 2011, s. 50). S tímto pojmem jsou
mladí novináři zvyklí pracovat, ačkoli na začátku jim právě správné nadefinování a
zacílení dělá problém. Např. v BR1 muselo dojít k obrodnému procesu, kde se museli
zakladatelé částečně odpoutat od svých sebestředných představ, (MŠ) Já myslím, že to
nebyl časopis orientovanej na čtenáře, a hledat obsahový kompromis mezi svými
požadavky a očekáváním čtenářů.
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2) Žák „rozpozná vlastní zájmy, přání a potřeby, zhodnotí své motivy využívání
médií a hledá alternativy k mediální spotřebě“ (Pastorová, 2011, s. 50). To souvisí
s výše uvedeným. Obě redakce BR si provedly malé šetření čtenářských preferencí,
respektive je za ně provedla profesorka češtiny, na jehož základě upravili obsah a
strukturu časopisu, aby vyšli vstříc straně poptávky.
3) Žák „identifikuje vlastní i cizí návyky v užívání médií a hodnotí je z hlediska
psychohygieny“ (Pastorová, 2011, s. 50). Toto nemohu hodnotit obecně, ale v mém
výzkumném šetření se vyskytla zajímavá poznámka na toto téma. Redakce BR1 i BR2
si všimly toho, že na chování zákazníků, tedy zda si časopis koupí nebo ne, mají vliv
zejména názory jejich vrstevníků. Postoj třídních oppinion leaderů k Bulvární ráně
ovlivnil, zda ji také přijímali, či nikoli. U nižších ročníků fungovalo ve zmenšeném
měřítku davové šílenství. Koupil-li si ji jeden, chtěli ji všichni. U nejstarších studentů se
pak projevovalo spíše patriotství a loajalita ke členům redakce. Dalším zajímavým
fenoménem uživatelského chování bylo půjčování. Časopis si koupil jeden člověk a
ostatní (mnohdy i ti nejzarytější odpůrci) si ho přečetli (jak by jinak věděli, že je tak
„špatný“?). Proti tomu se zejména redakce BR1 snažila bojovat speciálními dárky, např.
propiskami, samolepkami, odznáčky, které dávala jako přílohu. To čtenáře motivovalo,
aby si každý koupil vlastní výtisk.

4.1.4 Tematický okruh: Účinky mediální produkce a vliv médií
Čtvrtý „tématický okruh zprostředkovává žákovi základní představy o
potenciálním vlivu mediální produkce na jednotlivce a na společnost. Seznamuje žáky s
vybranými přístupy ke zkoumání role médií a se schopností získávat kritický odstup od
běžných („laických“) představ o vlivu médií. (…) Tematický okruh je významný pro
další prohlubování schopností hodnotit mediální, marketingové a reklamní strategie a
formy na základě estetických, morálních a etických hledisek“ (Pastorová, 2011, s. 51).
1) Žák „rozlišuje hlavní marketingové postupy a identifikuje jejich projevy v
různých typech řízené komunikace“ (Pastorová, 2011, s. 51). Sami tvůrci při své práci
testovali, nebo stále testují nejrůznější postupy, které jim pomáhají zvyšovat prodej
jejich listu. Například již zmíněnými dárky, soutěžemi, ale například i možností
participace samotných čtenářů na podobě časopisu (otiskovat témata na přání,
zodpovídání dotazů v poradně), či budováním image celého časopisu. O to se pokusila
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BR1. Číst Bulvární ránu znamenalo určitý životní postoj a způsob života. Existoval
specifický druh humoru a uznávaných hodnot, systém jazykových zkratek, pořádaly se
speciální kulturní akce, na kterých se podíleli „přátelé Bulvární rány“. Lidé kolem BR 1
dokonce měli i vlastní styl oblékání.
2) Žák „rozpozná mechanismy, jimiž je ke konzumaci médií manipulován nebo
jimiž sám ostatní manipuluje“ (Pastorová, 2011, s. 51). S tím souvisí již výše zmíněné
ovlivňování prostřednictví oppinion leadrů nebo naopak budování silné kultury okolo
časopisu.
3) Žák „na konkrétních příkladech uvede a hodnotí výrazné posilování role
obrazu v komunikaci“ (Pastorová, 2011, s. 51). Tvůrci školních časopisů nejen
zaznamenali tento proces posilování významu role obrazu v komunikaci, ale navíc
pocítili i některé důvody, proč tomu tak je. Např. BR1 z reakcí svých čtenářů postupně
zjišťovala, že strany plné textu nejsou atraktivní a je potřeba je doplňovat fotografiemi.
Nejen pro vizuální rozdělení stránky, ale i pro ilustraci popisované události. Postupně
přibývaly i strany, které byly více obrazové, než textové (např. kulturní přehled).
Zajímavé také je, že ačkoli v BR vycházely povídky na pokračování, čtenáři si žádali
komiksy, tedy příběhy převedené do obrazové podoby.

4.1.5 Tematický okruh: Role médií v moderních dějinách
Tento „tematický okruh je významný pro poznání a hodnocení role médií ve
společnosti. V rámci tohoto tematického okruhu si žák osvojuje povědomí o postavení
médií ve společnosti a jejich roli při ustavování moderní společnosti (a veřejnosti),
formování novodobých národů, rozvoji průmyslové výroby, demokratizaci a
globalizaci. Na úloze médií v dramatických dějinných zlomech si osvojuje představu o
mobilizačním potenciálu médií“ (Pastorová, 2011, s. 51).
1) Žák „na konkrétních příkladech hodnotí přeměnu mediální produkce vlivem
digitalizace a internetizace (občanská žurnalistika, blogosféry, on-line média).
(Pastorová, 2011, s. 52). To, že si účastníci výzkumu dopady těchto fenoménů
uvědomují, dokládají jejich následující výpovědi. (NB) Když se člověk o něco zajímá,
tak si může udělat svůj blog, nebo být hudební reportér. (OH) Myslím si, že v novinách
může pracovat člověk s jakýmkoli vzděláním. Proto jsem to ani nešel studovat. (JH)
Stále trvám na právech a chtěl bych, aby tohle i nadále zůstalo mým koníčkem. (…) Tak
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jako brigáda určitě, hlavně poznávat svět díky médiím, jak jsem říkal nějaký ten
cestopis. (MŠ) Upřímně, česká žurnalistika je žumpa plná lidí, kteří nejsou kvalifikovaní
pro to, co píšou. Vyjadřují se tedy ve smyslu, že dnes je již mediální prostor otevřen
téměř každému a přes určité výhody to vede i ke zhoršování úrovně mediálních sdělení
a degradaci novinářské profese.

4.1.6 Zhodnocení
Výsledky porovnávající naplnění DOV MV není možné šířeji zobecňovat na
celou populaci tvůrců školních časopisů. V těchto konkrétních případech mi ale právě
srovnání s DOV MV pomohlo ilustrovat přínosy, které má (nebo může mít) samostatná
tvorba školního časopisu pro rozvoj mediální gramotnosti jedince. Nedá se tvrdit, že
všichni účastníci těchto mediálních procesů získali shodné poznatky, že pronikli do
všech oblastí nebo je poznali ve stejné míře. Výsledky výzkumného šetření ale dokazují,
což je velmi podstatné, že samostatná tvorba školního časopisu je funkční prostředek k
dosažení cílů DOV MV. Zajímavé pro další výzkum by bylo sledovat, nakolik se
poznatky získané touto praktickou cestou liší od informací předávaných učiteli
prostřednictvím mediální výchovy.

4.2

Přínosy získané tvorbou školního časopisu nad rámec
DOV MV
Otázka, co získali studenti samostatnou tvorbou školního časopisu nad rámec

DOV MV, není na tomto místě jediná. Velice úzce souvisí s úvahami, které vycházejí
z předchozí podkapitoly. Nabyté poznatky, dovednosti a zkušenosti, kterými jsem
dokladovala naplnění DOV MV, automaticky nevypadávají z výběru toho, co mohli
žáci získat navíc. Na jednu stranu sice cíle DOV MV naplnili, ale zároveň jiným
způsobem a velmi pravděpodobně i v jiné podobě, než DOV MV předpokládá.
Jednoduše řečeno, členové redakcí zjistili něco např. o vlivu komercionalizace na
současná média, ale patrně se dozvěděli něco jiného, než kdyby absolvovali průřezové
téma Mediální výchova. Pravděpodobně získali v jednotlivých oblastech odlišné
množství informací. Někde méně, někde naopak více. Liší se i podoba získaných
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poznatků. Někde se mohli dokonce dopracovat k opačným zjištěním, než která by jim
presentovala škola. V určitých případech mohli nabýt praktických zkušeností namísto
teoretických nebo naopak. Zda toho nyní vědí o médiích více či méně než jejich
vrstevníci, kteří prošli mediální výchovou, nebo zda jsou jejich zkušenosti hodnotnější,
ale není možné z pozice tohoto výzkumného šetření hodnotit. Je ale možné říci, že
samostatnou tvorbou školního časopisu se žáci něco z mediální výchovy bezesporu
naučili, cíle DOV MV částečně naplnili a úroveň jejich mediální gramotnosti se
zlepšila. Jejich zkušenosti jsou v porovnání s řízenou mediální výchovou jedinečné,
nepřenositelné a pravděpodobně i trvalejší.
V této změti jen těžko vyhodnotitelných faktorů je ale možné nalézt několik
věcí, o kterých se domnívám, že jich prostřednictvím mediální výchovy není možné
dosáhnout, ale naopak samostatnou tvorbou školního média ano.
Je to například prestiž pramenící z dosažených úspěchů v rámci redakce. Založit,
vybudovat a vést redakci, dát dohromady články, zařídit tisk a vydat časopis je svým
způsobem obdivuhodné a dodává to tvůrcům sebevědomí, že něco sami dokázali. Pokud
ale učitel zadá ve výuce napsání článku nebo i celých novin, pocit vlastní jedinečnosti
nebo výjimečnosti vykonaného není srovnatelný ani u samotného jedince, natož u
ostatních. Určitý exkluzivní přístup má vedení školy spíše ke studentům, kteří dokážou
vést vlastní časopis, než ke studentům, kteří plní zadané úkoly při hodině.
Dalším velmi významným fenoménem je samostatnost při řešení problémů. Je to
fakt, že studenti v autonomních redakcích musejí sami nacházet možnosti a východiska
v nejrůznějších krizových momentech. Musejí se vypořádat s celou řadou věcí, které
vydávání časopisu vyžaduje (např. personální obsazení, povolení vedení školy, zajištění
tisku, prodej). Musejí zvládnout organizaci, samořízení, týmovou spolupráci,
dosahování konsenzu v důležitých otázkách. Nezbytné je určení cílů, strategie,
nastavení postupů, pravidel, hierarchie a kultury. A i když tyto věci často vznikají
mimovolně a redakce nad nimi systematicky nepřemýšlí, jejich podoba následně
ovlivňuje chod celého média, takže je nezbytné s nimi později pracovat a upravovat je.
V rámci mediální výchovy tyto otázky řeší učitel. Žáci se sice mohou do jejich řešení
zapojit, ale učitel je tím, kdo už na začátku ví, čeho chce touto aktivitou dosáhnout. Je
schopen předvídat, odhalit a pojmenovat problémy a předem má představu o
možnostech jejich řešení. Zatímco samostatní tvůrci se pouštějí na cestu tak trochu se

52
zavázanýma očima, aniž by tušili, co je může potkat, a řeší problémy, až ve chvíli, kdy
nastanou.

Závěr
Samotný fakt, že studenti zvládnou vést školní médium, mi přijde naprosto
zásadní. Spíše než vyjmenovávat a snažit se kvantifikovat jednotlivé znalosti a
dovednosti, bych chtěla zdůraznit, že hlavním přínosem pro studenty, kteří se zapojili
do (zejména užší a dlouhodobější) tvorby školního média, je to, co to o nich pro další
život vypovídá. Jaký signál by to mohlo dát potenciálním zaměstnavatelům. Je to
skutečnost, že se jedná o lidi s proaktivním přístupem, kteří rádi přijímají zodpovědnost
za svoji práci, kteří umějí pracovat v týmu a řešit problémy. Jsou to lidé se specifickou
představou o zábavě a o smysluplném trávení volného času (viz zmínky respondentů, že
ostatní vrstevníci hrají počítačové hry, ale je baví něco organizovat pro druhé, a že i
během řešení problémů si užijí spoustu zábavy), kteří touží poznat zajímavé lidi a dostat
se na místa, kam ostatní nemohou. Mají kompetence a zkušenosti, které jsou na trhu
práce velmi žádané, ale které většina středoškoláků ještě nemá.
V oblasti mediální gramotnosti můžeme spekulovat o kvalitě a rozsahu
individuálně získaných informací a jejich specifičnosti. To, že účast v redakci přinese
každému členovi něco jiného, bych neviděla jako nevýhodu. Situace a problémy, do
kterých se dostanou, jsou sice různé, ale stejně se různí i učitelé a podoba jejich výuky
v rámci mediální výchovy. Důležitější podle mně je, že se tímto způsobem žáci učí
metodou learning by doing, a to v podmínkách sice specifických, ale ne uměle
vytvořených. Celkově se domnívám, že tvorba školního časopisu může být hodnotným
prostředkem k rozvoji mediální gramotnosti, a to ať už se realizuje v jakékoli formě.
Tvorba média s sebou nese řešení problémů, které poodhalují základní principy a
zákonitosti fungování médií a tím zlepšují povědomí o reálné praxi. Být tzv. v něčí kůži,
v tomto případě v kůži novináře, může žákům pomoci si lépe představit situaci, za níž
zprávy vznikají, a může učinit jejich pohled na celou problematiku kritičtějším.
Nesporně zajímavé by bylo standardizované hodnocení úrovně mediální
gramotnosti u žáků, kteří prošli mediální výchovou a těch, kteří se učili jen skrze svoji
činnost ve školním médiu. Daly by se zkoumat rozdíly v kvalitě a hodnověrnosti jejich
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znalostí, dovedností a zkušeností. Bylo by jistě užitečné srovnat rozdíly v přínosech
z činnosti v časopisech tvořených v rámci mediální výchovy jedné třídy, v časopisech
řízených učitelem napříč celou školou a časopisech založených samotnými studenty. To
vše by bylo možné, ale je to již nad rámec možností mé práce. Zde jsem se jen pokusila
hledat hlavní specifika a výhody samostatné tvorby školního časopisu.
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Závěr
V této práci jsem se zajímala především o to, jaký vliv má tvorba školního
časopisu na rozvoj mediální gramotnosti žáků. V první, teoretické části jsem se pokusila
stručně nastínit, co je to mediální gramotnost a jaký význam má pro dnešní společnost.
Zmínila jsem se o kořenech mediální pedagogiky a šířeji se věnovala současné podobě
mediální výchovy, jejímu zakotvení ve strategických a kurikulárních dokumentech,
možnostem zapojení do výuky, používaným didaktickým metodám a očekávaným
výstupům z ní. Zamyslela jsem se nad vztahem mezi produkčními činnostmi v rámci
mediální výchovy a samostatnou tvorbou školního média, nad rozdíly, výhodami a
nevýhodami. Druhá část měla empirický charakter. Jejím obsahem je výzkumné šetření,
které jsem provedla se třemi redakcemi školních časopisů ze dvou plzeňských gymnázií.
Je v ní zaznamenán popis přípravy, průběhu a vyhodnocení výzkumného šetření,
zmiňuji použité metody i okolnosti, které ovlivnily podobu výzkumu. Samotnou práci
se získanými údaji jsem rozdělila do několika částí. Nejprve jsem sumarizovala
odpovědi všech respondentů k jednotlivým otázkám tak, aby bylo možné je dobře
porovnávat, a stručně jsem okomentovala jejich společné a odlišné prvky. V další fázi
jsem porovnala, které z cílů stanovených v Dalších očekávaných výstupech pro
Mediální výchovu v gymnáziích byly u zkoumaných osob naplněny skrze jejich vlastní
tvůrčí činnost ve školním časopise. Závěrečnou část jsem věnovala úvaze, co může
samostatná tvůrčí činnost přinést žákům nad rámec DOV MV.
Ze zjištěných informací vyplývá, že samostatná tvorba školního časopisu,
potažmo obecně produktivní techniky, mohou být kvalitativně uspokojivým zdrojem
mediální gramotnosti. I žáci, kteří neprošli mediální výchovou a pouze se věnovali
tvorbě školního média, splňují cíle stanovené v DOV MV, které jsou rozvíjeny
produktivními technikami. Navíc oproti pouhým absolventům mediální výchovy získali
zkušenosti, které plynuly z exkluzivity jejich postavení, stejně jako se změnil jejich
sociální status. Přínos samostatné tvorby pro rozvoj mediální gramotnosti tedy můžeme
chápat jako pozitivní, ačkoli i zde existují různá rizika v podobě zkreslení informací,
jednostranných zkušeností nebo vytvoření jakési vlastní bubliny, která zcela přesně
neodpovídá realitě. To jsou ovšem problémy, se kterými se může potýkat i mediální
výchova.
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Zajímavým by mohlo být například přímé porovnání znalostí, dovedností, ale i
názorů na média žáků, kteří prošli pouze teoretickou mediální výchovou, mediální
výchovou s produktivními technikami, školním časopisem řízeným učitelem a školním
časopisem řízeným samotnými studenty. To by již vyžadovalo kvantitativní výzkum na
velkém vzorku respondentů, ale mohlo by to přinést objektivnější rozřešení otázky, do
jaké míry má samostatná tvorba školního časopisu vliv na rozvoj mediální gramotnosti.
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Summary
In this thesis I was primarily interested in the influence of the formation of the
school magazine on the development of pupils' media literacy. In the theoretical part, I
attempted to outline the term media literacy and its importance for today's society.
I mentioned the roots of media teaching and widely examined the current form of media
education, its anchoring in strategical and curricular documents and its possibilities to
be employed in classes. I also mentioned used didactical methods and its expected
impacts. I considered the differences, advantages, disadvantages and other relations
between production within media education and independent school media work. The
second part was the empirical one. It contains the survey which I concluded with three
school editorial boards of two Pilsen grammar schools. I noted preparatory part, course
of the research and evaluations. I mentioned used research methods and circumstances
that affected the research. I divided the dissertation itself into several parts. First, I
summarized all respondents' answers to make it easy for comparison and briefly
commented on their common and distinct elements. Next, I compared which goals
stated in Other Expected Outputs for Media education in grammar schools were fulfiled
among pupils through their creative work for school magazine. Last part was devoted to
the reflection over gains that creative work brings above DOV MV standard.
Research findings indicate that independent production of school magazine can
be qualitatively satisfactory source of media literacy. Even pupils who never went
through the process of media education and solely contributed to school magazine
production do fulfil DOV MV goals being developed by productive techniques. In
addition, comparing to media education graduates they gained experience that
originated from their achieved exclusive social status. Contribution of independent work
to media literacy development can be understood as positive although there still are
various risks such as distortion of information, one-sided experience or creation of so
called bubble that does not correspond with reality. These difficulties can be also
matters for media education.
An interesting example could be a direct comparison of knowledge, skills and
also opinions of those pupils who graduated only theoretical media education or media
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education with productive skills training and contributed either to teacher-guided school
magazine or independent school magazine. This would require quantitative research
performed among large number of respondents. It could generate more objective answer
to the question – how much does independent school magazine production affect media
literacy development?
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Přílohy
Příloha č. 1: Výzkumný rozhovor se zástupci Bulvární rány 1
datum: 25.10.2012
místo: restaurace Bagel, Praha
HČ – Hana Čekanová, výzkumník
MŠ – šéfredaktor, vydavatel, editor
RB – grafik
HČ: První část výzkumného rozhovoru se týká startu školního časopisu. Takže se vás nejprve zeptám,
založili jste časopis sami, nebo jste ho po někom převzali?
MŠ: Sami.
HČ: Proč jste se rozhodli založit školní časopis?
MŠ: No, to vzniklo tak spontánně, že?
RB: Jo, vzniklo to vlastně úplnou náhodou tím, že jsme během hodiny informatiky neměli co dělat,
protože všechny ty úkoly jsme splnili v rámci několika minut a začali jsme se nudit. A Martin si začal
hrát a začal psát článek o naší matematické učitelce.
MŠ: Tam byly dva faktory. Tam byl faktor toho skandálu – učitelka. A faktor dva – volný čas na zbytečné
hodině. To byly předpoklady. A ta motivace… Tam nebyl cíl založit časopis.
HČ: A kdy se to potom přehouplo do té fáze, že z toho bude časopis?
MŠ: Noo….
HČ: A nebyla v tom ta třídní politika?
MŠ: No ono tam je důležité datovat to do roku 2003, tu příhodu s prvním článkem. A posléze ta myšlenka
usnula, protože tam bylo asi té práce víc, možná konec školního roku, nevím. Ale až o dva roky později,
na platformě tzv. třídní politiky vznikla taková potřeba formulovat písemně určité rozepře mezi námi
dvěma. Toho jsem se chopil já. Sepsal jsem, a když jsem to tak sepisoval, posílali jsme si emaily,
vycházelo to elektronicky, tak šla kolem moje maminka a zeptala se mě, jestli nechci, když tak píšu ten
školní časopis, jestli bych ho nechtěl u nich v reklamní agentuře vytisknout. A tam možná vzniknul
prvotní impuls.
HČ: A jak ses do toho přidal ty, Richarde?
RB: Já už si to vlastně ani moc nepamatuju. Já myslím, že mě Martin oslovil, potom, co vyšlo to nulté
číslo, ta betaverze. Mě se ten nápad líbil a řekl jsem si, že by to mohlo být supr.
…
MŠ: Myslím, že Richard přispěl už do toho prvního čísla nějakým článkem. Možná to byl dokonce ten o
warezu. A hodinu před uzávěrkou poslala, zde přítomná Hanka, článek Mají učitelé právo učit.
HČ: Tím se dostáváme k mé další otázce, jak na založení časopisu reagovalo vedení školy?
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MŠ: Tady se myslím krásně ukázalo, jak se ta historie opakuje v takových cyklech, že i takový článek o
tom smylu… vlastně taková malá provokace na učitele, jak to známe už z těch černobílých filmů. A
přesto ti učitelé v těch ulitách, když se do nich ťukne, tak se vyrojili.
RB: Tak vedení školy z toho nebylo nadšený.
MŠ: Tam v podstatě vznikla celoškolská diskuze, debatovalo se o tom na hodinách a vlastně argumentací
jsi utloukla tu učitelku (smích) ta, že… Tam se o tom dokonce hlasovalo, podle našich tajných zdrojů, na
nějaké profesorské poradě. A co jsem já měl informace, tak to bylo půl na půl, a právě profesorka
Drápelová tím jedním hlasem nám pomohla a řekla, že to prostě není možné a ať se oprostí od těch
osobních věcí a tím se nám vlastně nic nestalo a mohli jsme pokračovat dál.
HČ: Máš k tomu ještě něco?
RB: Ve výsledku to byla vlastně velmi pozitivní věc, co se nám stala, protože jsme se velmi rychle a
velmi intenzivně jsme se zapsali do povědomí těch profesorů. Pravda bylo to vyostřenější, ale zase jsme
si hned na začátku získali podporu některých učitelů, ale naopak i...
MŠ: Ale myslím, že prvek toho odporu na druhý straně v nás vyvolal jistou motivaci v tom pokračovat.
RB: Určitě.
MŠ: Protože kdyby ta odezva byla nulová, tak to budˇ vyšumí nebo se to nějakým způsobem rozpadne.
Ale tím, že se proti nám někdo postavil, tak jsme měli větší motivaci pokračovat dál k číslu druhému.
HČ: A pomáhali vám někteří učitelé?
MŠ: Ne.
RB: Já myslím, že na začátku bych zmínil paní profesorku Böhmovou, která nám pomáhala s korekturou.
MŠ: To nebyla úplně korektura, ale máš pravdu. Myslím, že po druhém čísle nějakým způsobem
zformovala na své hodině literatury besedu k tématu školního časopisu a vyzvala lidi, kteří na tom do té
doby neparticipovali, aby se k tomu vyjádřili. A myslím, že na základě toho se nám sešlo několik
zajímavých podnětů na nové rubriky. Ptala se ve všech třídách. Udělala celoškolskou anketu na
zkvalitnění obsahu toho časopisu. Nápad byl dobrý, ale obsah podle ní pokulhával. Takže se snažila,
nikoli direktivním způsobem, ale pomáhala nám v těch začátcích.
RB: Tam je docela zásadní problém těch školních časopisů, že si neřeknou, kterým tím směrem chtějí jít a
ve výsledku je to takový mišmaš, který nikoho nezajímá. …
HČ: Měli jste nějakou inspiraci při tvorbě časopisu?
MŠ: Právě paní profesorka Böhmová mi věnovala na začátku ze svého archivu čísla starších časopisů,
které na Církevním gymnáziu vycházely. Ale inspirace se nedá říct. Byl to prostě konfrontace s tím, jak to
tam vypadalo, a my jsme si řekli, jakým směrem jít nechceme. Ale vyloženě inspirace, to se nedá říct.
HČ: A reálnými médii?
MŠ: To asi ne.
RB: Já si taky myslím, že tam žádná vyloženě inspirace nebyla. Že jsme si to od začátku dělali sami a
podle našich vlastních představ.
HČ: A když se později začala rýsovat ta struktura. Stanovili jste si nějaký cíl, kterého byste chtěli
dosáhnout? Kam by to mělo vypadat?
MŠ: Pokud si dobře pamatuju, tak když jsme byli ty, já a paní profesorka Böhmová v rozhovoru, tak
z toho vyplynulo, že žádný z těch časopisů nepřekročil pět šest čísel. A my dva jsme si řekli, že chceme
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vydat minimálně deset čísel. Takže to byl asi takový cíl. Kvantitativní. Ale kvalitativní, v té obsahové
stránce… Žádná novinářská cena…
RB: Nás ani nenapadla.
HČ: Měli jste do té doby nějaké zkušenosti s reálnými médii?
MŠ: Uživatelské?
HČ: Praktické. Kreativní.
MŠ: Ne.
RB: Já taky ne.
HČ: Já jen z domova, co jsem se doslechla. (pozn. matka HČ je novinářka) Jak jste sestavovali redakci?
Co se týče počtu lidi. Kolik vám připadalo optimální?
MŠ: Tam si myslím tedy upřímně, že kdo tam chtěl psát, tak to tam měl.
HČ: Jaká byla kritéria výběru?
MŠ: Tam kritéria nebyla.
RB: Tam byl kritéria velmi nízká. Nula
HČ: Takže stačilo, že chtěl psát?
RB: Jo, stačilo to nadšení…
MŠ: Záleželo na té motivaci… Tam lidé vlastně libovolně přicházeli a odcházeli.
HČ: Jaké jste tam měli pozice? Měli jste je pojmenované?
MŠ: Já osobně jsem se snažil vytvořit hierarchii, ale…
RB: My jsme měli náš hlavní orgán generální redakční radu bulvární rány, zkráceně GRR BR.
MŠ: Ano, vrcholný orgán naší společnosti.
RB: A tam byly myslím určeny jen ty hlavní posty.
HČ: A jaké to byly?
RB: Martin jako šéfredaktor a vydavatel.
MŠ: Hanka byla podle mě celou dobu mojí zástupkyní.
RB: A editorkou?
MŠ: No tak nějak. Já jsem se později snažil, což bylo dáno tím, ne úspěchem, ale tím, že ti lidé ve škole
viděli, že to funguje, tak se jich hlásilo víc. Takže já jsem je rozděloval do jednotlivých rubrik a jmenoval
jsem je jako vedoucí těch rubrik, abych nemusel komunikovat se všemi redaktory, na což není čas. Ale ti
lidé potom zase ubyli, takže se ta struktura opět zploštila.
HČ: A měli jste představu, jaké jsou pozice a struktura v reálných médiích a jaké tam fungují procesy?
RB: No já myslím, že tak zhruba jsme věděli.
MŠ: Já myslím, že Hanka to věděla a neřekla nám to.
HČ: A odkud jste to věděli? Pokud jste to věděli?
MŠ: Já osobně jsem se o to nezajímal, a pokud jsem tam nějakou strukturu dělal, tak ale absolutně sám.
Nevěděl jsem tehdy, jak to funguje ve skutečných médiích a nevím to do teď a nechci to vědět.
HČ: A ty?
RB: Já ani přesně nevím. Podle mě jsem nějakou obecnou znalost médií měl. Buď ze čtení článků nebo
z internetu z vydávání internetových magazínů. Nebylo to nic supr konkrétního. Věděl jsem, že je
šéfredaktor, DTPák, editor a redaktoři. Ale myslím, že ta základní struktura vyplynula sama. Byl tam
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člověk, který to řídil, a pak tam byli lidi, kteří psali články a pak byli lidi, který to kontrolovali. A to byla
celá naše struktura.
MŠ: My jsme neměli faktografa. Ostatně jako všechny týdeníky, deníky a občasníky na českém trhu.
HČ: Dostáváme do druhé části a to je procesní a funkční stránka. Kolik jste měli členů průměrně? Jak to
rostlo?
MŠ: Já myslím, že jsme začínali ve třech ve čtyřech. Já, ty, Richard a Filip. Začali jsme na čtyřech a
skončili jsme na třech. Ale pak tam byli další redaktoři a pak i redakce. Já myslím, že v té době, kdy měla
redakce ten největší počet členů, tak jich mohlo být třeba pět a dvacet. Možná víc.
RB: Ale když to vztáhneme k fungování na Církevním gymnáziu, tak tam bylo tak šest sedm stálých
lidí…
MŠ: Tak do deseti.
RB: No do deseti plus tak ňákejch takových pět šest redaktorů, kteří vyloženě jen psali články. A jen
občas přispívali.
HČ: Jak dlouho tam průměrně vydrželi?
MŠ: Tak kmen dlouho, celou dobu samozřejmě. A ti ostatní, si myslím, dvě tři čísla, víc ne.
HČ: Jak byly pozice rozděleny, to už jsme řekli, ale zastával jeden člen i více pozic?
MŠ: Ano.
HČ: A která pozice byla nejvyšší?
MŠ: Šéfredaktor, který byl volený vydavatelem, což jsem byl já v jedné osobě.
RB: A ředitel The Bulvární Rána Company.
MŠ: Ano, tím jsem stál ještě nad redakcí. Takže já jsem zastával pozici šéfredaktora, vydavatele, DTPáka,
jestli se tomu tak dá říct. Jsem sázel časopis ve wordu. V podstatě jsem měl roli tiskaře a kamelota.
RB: A pokladník a ohybač sloním klem.
HČ: Dostáváme se k otázce styl vedení redakce. Jaký styl jsi zvolil, Martine?
MŠ: Dáš mi a, b, c možnosti?
HČ: Popiš to svými slovy, ale máme direktivní, demokratický a liberální.
MŠ: To já nevim, to spíš musíš říct ty. Ale já myslím, že to nebyl direktivní styl. Já myslím, že nemá
smysl volit direktivní styl v případě, že ty lidi tam vůbec nic nenutí bejt. Nebo jediný, co je tam drží, je
jejich zájem, který by opadl v případě, že by se jim tam nelíbilo. Nemůžeš nikomu říct, tohle uděláš,
protože ten člověk by ti řekl tak ahoj. Takže to můžeme vyloučit rovnou, protože to by ani nešlo.
HČ: A liberálním by se to zase rozklížilo.
MŠ: Já myslím, že se tam o některých záležitostech hlasovalo…
HČ: A kdo měl to poslední slovo? Byl to jeden člověk na všechno nebo to záleželo na typu problému? Jak
se docházelo k všeobecnému konsenzu?
MŠ: Tam byl problém ten. Nebo problém… Tím, že já jsem zastával roli šéfredaktora, editora,
vydavatele, toho, kdo to fyzicky dělá, jsem měl neomezenou možnost ovlivnit podobu toho čísla. Tam ty
články nějakým způsobem přišly a tím, že jsem nebyl zkušenej, a i kdybych si chtěl hrát na editora, tak
bych jim ty články nemohl vracet, protože jim se to už nechtělo dodělat. Já jsem byl rád, že něco napsali a
na mě bylo to všechno dodělat. Tam neprobíhalo to… tam ta interakce byla jednostranná. Ale o něčem se
tam hlasovalo. Třeba o tom, jestli máme mít kameloty a kolik jim máme platit, to si pamatuju.
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RB: Já myslím, že pokud tam bylo nějaký strategičtější rozhodnutí, tak se volil nějaký demokratický
způsob rozhodnutí a diskuze, ale pokud to mělo být ad hoc řešení problému. Tak tam Martin vystupoval
jako ten, kdo ten problém rozsekl.
HČ: Měli jste nějaká interní pravidla?
MŠ: Měli jsme stanovy.
HČ: Byly sepsané?
MŠ: Jsou sepsány jsou možné k nahlédnutí.
HČ: A jak vznikly?
MŠ: Já jsem je sepsal, nechal jsem je schválit generální redakční radou a byla schválena jednomyslně. Je
to papír, já to mám doma, je tam napsáno Stanovy redakce bulvární rány, je to text A4 a je pod ním asi
patnáct podpisů. To bylo v době ještě před tou velkou expanzí, kdy ta redakce na Církevním gymnáziu
byla velká a nějakých deset patnáct podpisů tam je, takže to muselo projít nějakým širším hlasováním.
RB: Otázka druhá je, jak se ty stanovy dodržovaly…
HČ: Trestalo se nějak jejich nedodržení?
MŠ: Ty stanovy byly sepsány tak, aby nikoho nelimitovaly, byly spíš napsané na míru tomu, jak to
fungovalo. A nikdo ty stanovy ani zásadně neporušoval.
RB: Já myslím, že to bylo spíš…
MŠ: Byl to spíš takový můj formalismus.
RB: Přesně tak, byl to formalismus, abychom se cejtili dobře, že máme stanovy.
MŠ: Můžu být pokrytec a říct, že jsem to kontroloval, ale upřímně nevím, jak to kdo dodržoval.
HČ: Jak vypadaly schůzky k přípravě časopisu? Kde jste se scházeli?
MŠ: Tak jednak jsme se scházeli ve škole, o velké přestávce a pak samozřejmě mimo školu. Café Emily,
v Arše a tak různě, ale hlavně v Emily. A pak samozřejmě v tiskárně.
HČ: A jak často ty schůzky probíhaly? Kolik bylo schůzek průměrně k jednomu číslu?
MŠ: Tak když nebudeme počítat tu poslední, která byla vždycky největší. Nebo ji vlastně budeme počítat,
protože i v té tiskárně se řešily důležité věci na poslední chvíli. To byla jedna. Vždycky byla úvodní, kde
se nastínila koncepce a téma. Vždycky byly dvě, úvodní a na konci a mezi tím byly operativní.
HČ: A účastnili se jich vždy všichni členové?
MŠ: Já myslím, že to probíhalo tak, pokud mě paměť neklame, že my dva jsme se dohodli, co v tom čísle
bude. Nebo tys to vytvořila. To už si nepamatuju, jak to bylo. A pak asi já jsem jim psal, aby mi to dodali.
Ale ty generální redakční rady, kde bylo opravdu všichni, se nescházely pokaždý. Ty byly důležitý až
v okamžiku, kdy ten časopis vycházel na více gymplech a bylo potřeba to víc koordinovat. A tam jsme se
sešli my a pak šéfredaktoři těch jednotlivých mutací. Ale že bychom se někdy sešli úplně všichni, to asi
ne.
HČ: Jaká byla periodicita?
MŠ: Pravidelný občasník.
RB: Kolísavá.
MŠ: Já si pamatuju, že jednou jsme vyšli v jednom měsíci dvakrát. Ta největší frekvence byla asi čtyři
čísla za dva měsíce. Tři čtyři čísla v hrozně krátký době.
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RB: Ale to bylo jenom jednou, jinak to bylo měsíc měsíc a půl. Ke konci se to už prodlužovalo. Ke konci
tam byla pauza i dva měsíce až čtyři měsíce.
HČ: Čím to bylo daný?
MŠ: Jednak to bylo asi daný zátěží ve škole. Prostě když byly testy, tak se to nemohlo dávat dohromady.
Hanky náladou, jestli zrovna chtěla pracovat nebo ne.
HČ: Jaký byl rozsah?
MŠ: První číslo dvanáct stran, všechny ostatní šestnáct stran. A poslední dvanáct.
HČ: Na základě čeho se to určilo?
RB: Myslím cena lomeno výkon.
MŠ: Tak. My jsme za á nebyli schopni naplnit víc stran a za bé se to muselo vejít na ty dvě přeložený A3.
RB: Aby se nám minimalizovaly náklady na tisk.
MŠ: A když potom byly mutace na těch dalších gymplech, tak třeba na tom Masarykově gymnáziu
vycházely standardně ještě dvě strany navíc.
HČ: Jak bylo vydávání finančně zajištěno?
MŠ: Já jsem si na to dělal koláčový graf, kdysi dávno. Ale co na něm bylo, to si nepamatuji.
RB: My jsme dostávali nějaký sponzorský dary.
MŠ: Sponzorský dary a prodej.
RB: Ale ty sponzorský dary nebyly žádný velký sumy.
MŠ: Ale pomohlo to.
RB: Pomohlo to, ale stejně si myslím, že tak ze tří čtvrtin to bylo pokrytý z prodeje. Náklady na ten tisk
vycházely na 18,50 na jedno číslo a my jsme ho prodávali za 20 korun, takže my jsme na tom měli
opravdu minimální marži. My jsme tím prodejem zaplatili tisk, když se prodaly všechny čísla, protože
některý jsme museli archivovat. ty sponzorský dary nám pomáhaly v tím, že jsme si jednou za čas mohli
dovolit dát i třeba nějakou přílohu, dárky. Což si myslím, že bylo ojedinělý a hodně to nabudilo ten
prodej.
MŠ: Co si budem povídat, ty poslední čísla už financoval BUFIKL (pozn. BUFIKL byl bulvární filmový
klub spadající rovněž do The Bulvární Rána Company).
HČ: Jaký byl náklad?
MŠ: Chceš to po číslech? První číslo čtyřicet, další po stovce, až do nějakýho pátýho, pak to bylo
stopadesát až do desátého, které jako první vyšlo na více gymplech, a tam to bylo tři sta padesát až čtyři
sta pro všechny ty mutace. To jsou velký čísla co?
RB: No já právě koukám, já jsem myslel, že to bylo vždycky tak padesát.
MŠ: To jsou reálná čísla doložitelná v archivu.
HČ: Jaké jste měli tematické zaměření?
RB: To bylo několik fází. V té první fázi bylo to zaměření dost slabé nebo až žádné. Co jsme stvořili, to
jsme tam dali.
MŠ: Jestli můžu, tak v těch prvních číslech byly hlavně komentáře. Tam jsme se snažili si hrát na takovou
těžkou žurnalistiku. A právě po tom zásahu té paní profesorky Böhmové jsme se snažili to trochu odlehčit
a dávat tam trochu jiný rubriky.
HČ: Bylo to zaměřené na školu?
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MŠ: Ty první čísla ani na školu zaměřený nebyly. To byly spíš názorový. Prostě komentáře, jako když
máte v novinách stránku komentářů, sloupky a tak dále. A ty další už byli víc zaměřený na školu a v tý
Rashidovo éře, jestli to tak můžu říct, tam přišla éra speciálů a tematických speciálů. To bylo několik
čísel. Pak byl rozhodnutím generální redakční rady své funkce editora zbaven. Protože nám se už asi
nelíbily ty tematický čísla. Nebo nevím už proč.
HČ: Ne, on tam totiž dával ty články z internetu. Že tam nebyly původní články, ale daval tam
zajímavosti z internetu. Přejděme k další otázce. S jakými problémy jste se při tvorbě školního časopisu
potýkali? A mám tady například: nedostatek spolupracovníků.
RB: Ano.
HČ: Nedostatek témat.
RB: Ano.
HČ: Nízká soudržnost týmu.
RB: Ano.
HČ: Finance.
RB: Ano.
HČ: Možnosti tisku.
RB: Ano.
HČ: Distribuce.
RB: Ano.
HČ: Nezájem čtenářů.
RB: Ano.
HČ: Odpor vedení školy.
RB: Ano.
HČ: Konkurence.
MŠ: Tak kromě konkurence asi všechno. Tak já si myslím, že takovejhle časopis si musí projí všema
tamtěma věcma. Tam byly technický problémy s tim tiskem. Tim jak se to sázelo ve wordu…
RB: Tak občas něco ulítlo, zmizelo.
MŠ: Převod do pdf.
RB: Oblíbená výměna tonneru, když došla barva.
MŠ: Tam je asi dobrý zmínit, že jsme to tiskli u tý mojí maminky v reklamní agentuře, kde jsme to tiskli
za nějakou nákladovou cenu. Nicméně s tím, že jsme si to museli vytisknout sami. Měli jsme k dispozici
počítač a tiskárnu a museli jsme to na tom obřím stroji… To byly technický problémy. Obsahový
problémy…
RB: Ty jsou vždycky samozřejmě.
MŠ: Nezájem čtenáře tam myslím nebyl.
RB: Ono je to hrozně subjektivní, protože ono to bylo taky třída od třídy. Šlo o to prolomit ten odpor.
V těch třídách působila hrozně moc ta kolektivní psychologie. Takže když si jeden člověk řek, že je to
ptákovina a že to číst nebude, tak ostatní se k tomu přidávali. Což bylo krásně vidět na primách, kdy tam
stačilo zlomit jednoho člověka a strhlo se tam davové šílenství a všichni tu Bulvární ránu kupovali.
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MŠ: Mě teď napadla taková myšlenka s tím zájmem a nezájmem čtenářů. Možná že Bulvární rána nebyla
na čtenáře orientovaný časopis.
RB: A to je druhá věc.
MŠ: Že to byl spíš na naši seberealizaci orientovaný časopis.
RB: Tak.
HČ: A Rashide tam právě tlačil na to, abychom měli co nejvíc čtenářů a co největší zisk.
RB: Tak. A aby to bylo co nejatraktivnější čtení pro ty čtenáře. Což se tam jednu dobu realizovalo, ale my
jsme s tím moc nesouhlasili. Co tam bylo ještě za problémy?
MŠ: Všechny ostatní jsme samozřejmě taky měli. Tak dál.
HČ: Finance, možnosti tisku, nízká soudržnost týmu.
MŠ: K nízké soudržnosti týmu, to si myslím, že to byl taky problém. To už jsem zmínil. Tu nechci Hanku
nějak dehonestovat, ale pravdou je, že bylo období, kdy se to Hance nechtělo dělat a to číslo prostě
nevyšlo.
HČ: Jak dlouho existovala naše redakce v původní sestavě?
MŠ: 2005 až 2009. Takže zhruba pět let.
HČ: Změnilo se za tu dobu něco na tom, jak to fungovalo?
MŠ: Ten progres tam byl ve fázi, kdy tam přišel ten Rashide. Protože on měl právě tu představu… on ty
stupně ještě víc oddělil ty stupně od sebe. Že já jsem skutečně dělal šéfredaktora, on dělal editora, to
znamená, že určoval ty témata a korigoval ty texty. Tam ten posun byl, ale pak se to vrátilo zpět na tu
moji úroveň.
HČ: A řízení lidí s tím, jak ta redakce rostla?
MŠ: To se měnilo samozřejmě, to se mění, když roste počet lidí v organizaci, tak se musí rozdělit ty
kompetence. Tam ta struktura byla ve finále taková, že tam byl nějaký v uvozovkách top management a
v něm byl člověk, který komunikoval s šéfredaktory těch jednotlivých mutací, a ti si řídili svoje jednotlivé
redakce. Ale když pak těch lidí zase ubývalo, tak se ta struktura opět smrskla a bylo tam liniový…
HČ: A dozvěděli jste se tou prací v redakci něco o fungování skutečných médií?
RB: Jedna věc jo, a to že je v tom vždycky bordel, podle mě. Podle mě i v těch reálných médiích řešili
obdobný problémy, jako my v tom školním časopise. Prostě tuto nevyšlo, a tam zase tohle… Ale nemůžu
soudit, já do těch reálnejch médií zase tolik nevidim.
HČ: Já mám třeba tu zkušenost. Že i když se tam napsala totální blbost, tak ty lidi tomu věřili, protože to
prostě bylo v novinách.
MŠ: Já myslím, že to, co jsme se naučili, bylo, že prostě když jsme něco napsali, že i sebevětší blbost, od
který jsme nic neočekávali, mohla v těch lidech vyvolat, přesně jak říkáš. Jakmile to tam vyšlo, tak to ty
lidi brali hrozně vážně a začali to řešit, i ty učitelé. A to přesně dělají skutečný média, že něco napíšou a
nikdo neřeší, že ten člověk je absolutně nekompetentní, je úplně pomatenej a napsal to za pět minut… To
si myslím, že to je dost podobný. Nebo třeba s tím Rashidem si myslím, že v reálnejch médiích by on tam
zůstal, protože by ten časopis šel nahoru a zvětšoval se mu náklad.
HČ: Myslíš, že jste tam měli moc nastolování agendy?
MŠ: No nevim…
RB: Já myslím, že spíše ano.
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MŠ: V určitý míře ano. Vím, kolik času jsme strávili řešením následných kauz, který se tam potom
vyrojily.
HČ: Jak se změnil váš pohled na skutečná média?
RB: To je těžká otázka.
MŠ: Já myslím, že to bude nejlépe ilustrovat situace, kdy jsme byli s Hankou na Media kempu a ve
skupině v podstatě stejně starých lidí, my s tou naší zkušeností, jsme na otázku Chcete být novinářem?
HČ: Oni se ptali popište práci novináře nebo jaké je jeho poslání?
MŠ: Tak to řekni, jestli si to líp pamatuješ.
HČ: Jak vypadá život novináře. A všichni tam psali, jak má odhalovat tu pravdu a přinášet ty skutečnosti
a trpět v tý bídě. A my jsme tam napsali, že novinář je člověk, který se všude dostane zadarmo, dostane
tam najíst, setká se se zajímavými lidmi, něco o tom napíše a ještě za to dostane zaplaceno.
MŠ: Tak. A já si pamatuju, že jenom já jsme napsal, že nechci být novinářem. Všichni ostatní si tam snili
tu kariéru v Plzeňskym Deníku. Takže ta role tam byla v demytizaci postavení toho novináře v tý
společnosti. Že ty lidi to asi opravdu vnímají, že je to někdo hodný následování. A že ty lidi, kteří to
skutečně vystudují a jdou potom do tý redakce, tak o ty iluze přijdou až tam. Já jsem o ty iluze přišel…
RB: Mě teda nikdy nenapadlo si novináře nějak idealizovat nebo si idealizovat ty média v tom, že
vždycky mluví pravdu. Že to jsou společensky důležitý a uznávaný lidi, to mě nikdy nenapadalo, si o tom
myslet.
HČ: Jaká vidíte největší pozitiva na práci ve školním časopise?
MŠ: Co už si tady řekla. Všude se dostanete, ještě dostanete něco za to, že tam jste.
RB: Já myslím, že strašně zkušeností, protože my jsme řešili od začátku časopisu samý problémy a
museli jsme řešit koordinaci spousty lidí a to je myslím fakt výborná škola. Protože pak je člověk pro tu
praxi připravenej asi o tisíc procent víc, než člověk, kterej nikdy nic nedělal, nezorganizoval, nezkoušel
pracovat na komplexnějším projektu a řešit problémy, když nastaly.
MŠ: A benefit toho taky je v tom, že na různých školách, kde se to simuluje, tak my jsme byli ve skupině,
která měla nějakou motivaci, ale na těch školách, když se to simuluje, tak jejich základní motivace je
nula. Takže je to trochu jiná práce s lidma, kteří mají motivaci, a kteří ji nemají. A že v reálnym světě
většinou lidi nějakou motivaci mají nebo je to tak půl na půl. V tom si myslim, že to je lepší, než kdyby se
škola rozhodla zorganizovat, teď vás dvacet vybereme a budeme tady simulovat časopis.
HČ: Už jsme to tu říkali, ale jestli to můžeme shrnout. Jaká vidíte největší pozitiva na práci novináře?
RB: Tak všude se dostane…
MŠ: Tak záleží, co je to za novináře. V principu je to tak, že se mu snaží zalíbit všichni PR a důmyslným
korupčním systémem se snaží ovlivnit jeho názor. Takže on je na tý dobrý straně barikády.
RB: Další výhoda je ten vliv na lidi. Protože ten novinář má obrovskou moc ovlivňovat lidi. Že on napíše
nějakou blbost a lidi, čtenáře, ani nenapadne zpochybňovat ty jeho závěry.
MŠ: Je to moc. Moc si vymyslet cokoli a až hrozně dlouho potom nést následky.
HČ: A jaké konkrétní výhody vám to přineslo v tom školním prostředí?
RB: Určitou sociální exkluzivitu. Protože my jsme přece byli ta Bulvární rána. Tak jsem to aspoň tehdy
cítil. My jsme byli ta elita na tom elitním Církevním gymnáziu. (smích) A to, že jsme už během tý školy
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něco dokázali, nás jednak motivovalo a jednak nám propůjčovalo uznání ať už od spolužáků, ale i od
profesorskýho sboru.
MŠ: Já bych to zobecnil, že je to jednání, i v tomhle věku, s autoritou na úplně jiný úrovni. Že ty učitelé
jsou prostě autorita a ty ve třídě jsou… To trošku dává člověku jinou pozici v rámci tý třídy. Kolik z těch
třiceti lidí kdy mluvilo s Petříčkem (poz. ředitel školy). A člověk se učí jednat s takovejma lidma mnohem
dřív. Protože ostatní pak jdou na vysokou školu, kde budou ve stejný pozici a pak přijdou do zaměstnání a
tam…
RB: A tam se budou muset stejně konfrontovat s těma autoritami.
HČ: A jak vás to determinovalo v tom, co jste později dělali?
MŠ: Mě to osobně pomohlo v tom, když to řeknu blbě, tak díky Bulvární ráně, jsem se dostal na
Cigistock (pozn. studentský festival na CG) a díky Cigistocku jsem se dostal ke svý práci, která mě živí.
A tedy tomu vděčím za to, že už při škole můžu dělat něco, ne úplně v Kauflandu.
RB: U mě to byly spíš zkušenosti, obecně s projektama. Determinovalo mě to v práci… Já jsem úplně
nepsal, já jsem se staral o grafiku a propagaci Bulvární rány i těch dalších projektů. Pomohlo mi to
v nastartování i další praxe a dělání grafiky a marketingu i pro další firmy, nejen pro ten školní časopis. A
asi i díky tomu jsem se teď dostal do nadnárodní reklamní agentury. Já si myslím, že to je jedna
z nejdůležitějších zkušeností, kterou jsme mohli získat. Protože, co se tam člověk naučil, to teď dvojnásob
zúročuje v tom našem věku. Protože sehnat kvalitního člověka, kterej má aspoň trochu zkušenosti ať už
s řízením nebo s komunikací, s prací v kolektivu, je problém. A teď se ukazuje, že to, co jsme dělali,
nebylo určitě na škodu, a že nám to pomohlo a posunulo nás to dál.
HČ: Ale nechtěli jste už dál směřovat do médií.
RB: Ne.
MŠ. Ne.
HČ: A proč?
MŠ: Protože s tou mocí se váže velká…
RB: Zodpovědnost?
MŠ: No, že ta práce je hrozně nevděčná.
RB: Není tam vidět ten okamžitej efekt… To úsilí, co do toho vkládá.
MŠ: Upřímně, česká žurnalistika je žumpa plná lidí, kteří nejsou kvalifikovaní pro to, co píšou. A já jsem
se asi nechtěl řadit do skupiny těchhle lidí.
RB: Mě to nelákalo z důvodů nějakého osobního posunu a ani z finančních důvodů.

71

Příloha č. 2: Výzkumný rozhovor se zástupci Bulvární rány 2
datum: 4.11.2012
místo: café Anděl, Plzeň
HČ – Hana Čekanová, výzkumník
MB – šéfredaktor
NB – redaktorka
OH – korektor
HČ: Vy jste časopis Bulvární rána nezaložili, ale převzali. Je to tak?
MB: Je to tak.
HČ: Proč jste se pro to rozhodli?
MB: My jsme se pro to rozhodli z toho důvodu … nebo respektive já, kterej jsem vymyslel tu myšlenku
znovuobnovení Bulvární rány, protože mi to přišlo samozřejmě škoda. Tradice školního časopisu tam
byla a já jsem si myslel, že by měla být nějaký způsobem zachovaná, protože ty lidi by měli bejt… Mě to
přišlo svým způsobem jako kultura, která by měla být předávaná dál a dál. Zaprvý tam určitě funguje
nějaká vzdělávací část, kdy ňáká seberealizace tam existuje, když na těch novinách pracuješ. Komunikace
s ostatníma, práce v kolektivu a tadyty další věci. A mě to přišlo jako úžasnej nápad. Ta seberealizace a
předávání kultury.
HČ: Proč ty ses do toho rozhodla jít?
NB: Já jsem se pro to rozhodla, protože to byl rádoby rodinej projekt (pozn. Nikola je Michaelova mladší
sestra) a už jenom kvůli tomu, že se mi ta myšlenka líbila.
HČ: Jak na to reagovalo vedení školy, že jste se rozhodli školní časopis obnovit?
MB: Vedení školy bylo nadšený, můžu říct. Snad můžu říct i to, že všichni byli. Nechci lhát, ale mám
dojem, že jo. Přijali to asi tak, jako jsme to chtěli nabídnout. Super, zrealizujeme to a bude tu opět něco
zajímavýho, čím se budeme odlišovat od ostatních. To souvisí taky s Církváčem jako takovym, kterej byl
vždycky někde jinde, má svůj vlastní režim a tak dále. Myslím, že Bulvární rána je s ním spojená stejně
jako Cigistock a ostatní akce.
HČ: Byli tam třeba nějaký učitelé, kteří vám s tím pomáhali?
MB: Tak učitelé, kteří nám s tím pomáhali, tak samozřejmě ti učitelé, které jsme zpovídali. Neodmítli a
vlastně s pokorou, když to tak řeknu, to přijali a pomohli nám. Kdo nám ale hlavně pomohl, byla paní
profesorka Böhmová, učí literaturu. Ať už s nápadama, s prvotním impulsem, abychom tam mohli být.
Nabídla nám korekturu, nabídla nám zázemí. My jsme toho nakonec nevyužili. Zařídili jsme si to jinak.
Pan řiditel byl taky otevřenej, možná až moc. Hlavně při rozhovorech…
HČ: Měli jste nějakou inspiraci v tom, jak časopis tvořit?
MB: Tak inspirace velká byla v těch, co to začali. Nevím, co na to říct. Hlavně inspirace podle mě…
Církváč je inspirativní. Já to budu furt říkat, protože je to pravda. Já se snažím nebo snažil jsem se
otisknout do toho něco novýho. Ne že bych já vymyslel něco super novýho, ale spíš dát těm lidem
nějakou kulturu, aby věděli i o ostatních věcech. Aby to nebylo pořád to, co do nich cpou rodiče nebo
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média. Aby to bylo něco na jejich úrovni, aby to pochopili, aby je to bavilo. Aby třeba sami přišli
s nějakým nápadem a bavili ostatní.
HČ: Co bylo vaším cílem? Čeho jste chtěli dosáhnout?
MB: Chtěli jsme dosáhnout seberealizace a toho, aby lidi se měli o čem bavit, vymýšleli, psali a nebyli
pasivní. Aby měli nějakou náplň a aby jim to dalo třeba nějaký nový vyhlídky do dalšího světa. Třeba mě
by nikdy nenapadalo, že bych chtěl být redaktor. Ale zkusil jsem psát a řekl jsem si, jo to mě baví,
organizace. Našel jsem se v organizaci, našel jsem se v psaní a myslím si, že tohleto jsou věci, na který
člověk málokdy narazí a málokdy si může uvědomit, že tohleto ho baví a tohleto chce dělat.
HČ: Měl někdo z vás už nějakou zkušenost s reálnými médii?
MB: Pokud si pamatuju, tak ne. Možná naše designérka a grafička možná měla. Ale to nebylo po stránce
psaní, ale spíš spolupráce s těma lidma. Ona tam přinášela to svoje, to kreativní, grafický.
HČ: Podle čeho jste sestavovali redakci? Třeba počet členů?
MB: Počet členů samozřejmě… Já jako šéfredaktor, říkejme tomu tak, jsem věděl, že nemůžu mít tým,
který čítá dvacet lidí. Jeden by se hádal s druhým, nebylo by to kompaktní a bylo by to na nic. A rozhodl
jsem se pro to, že si vyhraním úzký kolektiv lidí. A přemýšlel jsem, koho potřebuju. Potřeboval jsem
někoho, kdo bude psát články, někoho, kdo bude dělat korekci, někoho na grafiku a potom někoho, kdo
bude shánět lidi a dávat tomu šťávu. Proto jsem si vybral čtyři nebo pět lidí. Ten počet se postupně
redukoval a zase měnil. Takže takhle to bylo.
HČ: Jaká byla kritéria výběru?
MB: Ten člověk nesměl bejt neoriginální. V tom smyslu, že znám lidí, kteří dokážou kopírovat dobře a
dokážou kopírovat dobře. A jsou třeba i šikovný. Ale kopírování není to, co jsem se snažil najít. Takže
jsem se vysloveně snažil najít lidi, kteří měli šťávu, měli co nabídnout a hlavně chtěli. To je další aspekt,
že některý lidi by se do toho sami od sebe nepustili a takový lidi já jsem asi nehledal. Ty lidi vysloveně,
když už něco takovýho chtějí, tak to chtějí z nějakýho důvodu a maj co nabídnout.
HČ: Měli jste ty jednotlivé pozice v redakci pojmenované?
MB: Měli, ale nebyli jsme úplně vyhranění. Tak jako ty práce se propojovaly. Já jsem psal články, občas
jsem poradil s grafikou. Grafička taky dávala nápady na články. Vyhraněný ty pozice byly, ale ne úplně,
prolínaly se a spolupracovali jsme.
HČ: Kdo tam tedy všechno byl?
MB: Byl tam korektor, grafička, šéfredaktor, módní policistka a hororskopka. Astronomka, to zní líp.
HČ: Máte představu o tom, jak fungují ta skutečná média? Jaké tam probíhají procesy? Jaké tam jsou
pozice?
MB: Já jsem neměl šanci se někam jít podívat do redakce. Ale z doslechu a ze svýho vlastního hledání
mám hrubou představu. Velice hrubou.
HČ: A z doslechu odkud?
MB: Internet, známý.
HČ: Tys to nakousl, že jste měli kolem pěti členů. To byli ti kmenoví. Měli jste i nějaké další řekněme
externí redaktory?
MB: Měli jsme. A hlavně jsme se snažili zapojit lidi z nižších ročníků a měli o to zájem. Dělali třeba
rozhovory. Měli buď přístup k někomu nebo měli dobrej nápad, ozvali se nám, my jsme jim to nabídli.
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Pak samozřejmě proběhla korekce, jelikož to vyjadřování nebylo takový, jak by mělo být. Nemůžu říct,
že u všech. Ale někteří z nich se asi stanou stálými redaktory.
HČ: Jak byl velký okruh tady těch lidí?
MB: Mimo těch čtyř pěti základních to byly další tři čtyři lidi.
HČ: Jak průměrně dlouho vydrželi členové v redakci? Nebo tam tady ti vydrželi až do konce?
MB: Já jsem do toho uvedl jednu mojí kamarádku, o který jsem si myslel, že její organizační schopnosti
jsou dobrý. Naneštěstí jsem se zmýlil a bohužel to byl i člověk, kterej pouze kopíroval a nedokázal tam
vnést ducha. Takže tahle slečna se od nás po prvním čísle oddělila. Ale na úkor toho jsme přijali
komiksáka. Jo k tý jiný otázce, ještě komiksáka jsme měli. Módní policii jsme přibrali a komiksáka.
HČ: Co se týče vedení redakce, jak se určil vedoucí?
MB: Vedoucí se určil tak, že se určil samo… Zvolil jsem se sám. Ale nebyla to diktatura, byla to spíš
demokracie. Naneštěstí jsem se to jako diktaturu snažil zavést potom, ale už to nešlo. Ale znovuobnovení
Bulvární rány, takže to všichni respektovali mě a brali mě jako vedoucího. Vždycky když jsme se sešli na
redakční radě, tak jsem to byl já, kdo předkládal návrhy. Většina se uchytila, některý ne, ale tak jako tak
jsme měli plný číslo. Který se ještě pozměňoval, podle návrhů jednotlivých členů, který se dostaly ke
mně, a prošly schválením.
HČ: Jak tam probíhaly ty procesy rozhodování o tom, o se bude dělat? A lišilo se to v tý demokratický a
diktaturní verzi?
MB: Ne, tak já jsem těm lidem vždycky řekl, aby vymysleli témata. Věděl jsem ale, že ni nevymyslí.
Proto jsem vždycky přišel s nápadama, který se týkaly školy. Snažil jsem se zaměřit spíš na školu. Potom
nápady, který se týkaly celosvětových problémů třeba tsunami, ale to byly jen zmínky. Myslím si, že
čtenáři byli spokojený s tim, jak to bylo.
HČ: Měli jste zavedená nějaká interní pravidla?
MB: Ne. Nebo si myslím, že co si pamatuju, tak jsme žádný vysloveně vyslovený pravidlo neměli. Ale
myslím, že se všichni drželi určitých mezí. Dávali jsme si termíny. Kdy máme věci dodávat a dávat je
grafičce. Naneštěstí to právě grafička vždycky porušila.
HČ: Byly tam nějaké páky na to, jak vymáhat dodržování těch termínů?
MB: Tam bylo absurdní to, že termíny, si vytvářela grafička. Která i přesto nebyla schopná dodržet to, co
slíbila. Ale jelikož nikdo jinej nebyl schopnej dělat její práci, tak jsme nemohli ni dělat. Přestože jsme na
ni tlačili všema možnýma způsobama. Snažili jsme se vlídně i nevlídně. Snažili jsme se jí ptát, jestli
nepotřebuje s něčím pomoct. Nic nezabralo a i proto byly takový výluky mezi jednotlivýma číslama.
HČ: Jak vypadaly schůzky k tomu jednomu číslu? Kolik jste tak měli schůzek k jednomu číslu?
MB: Nad jedním číslem jsme měli třeba tři schůzky. Přičemž jedna byla generální. Na tý jsme se všichni
rozmejšleli nad tím, co v tom čísle bude. V kavárně, na příjemnym místě, s příjemnou atmosférou jsme
sešli a probírali jsme, co bychom mohli a jak bychom mohli. Přičemž už na tomhle místě se začaly
některý ty nápady rozvíjet a pozměňovat dál. Po týhletý hlavní schůzce se to odehrávalo v separovaných
skupinkách, že buď já s nima, nebo oni mezi sebou se domlouvali o by mohli jak. Samozřejmě, když se
oni bavili mezi sebou, tak to následně šlo ke mně. Když se bavili se mnou tak jsem to odsouhlasil, nebo
jsem k tomu řekl nějaký svůj názor. Takže generální byla jedna a k tý potom byly dvě tři separovaný.
HČ: Na tý první se scházeli všichni?
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MB: Ano.
HČ: Jaká byla periodicita?
NB: Nepravidelný občasník.
MB: Oficiálně nepravidelný občasník. Neoficiálně to byl měsíčník. Přičemž jsme chtěli udělat i speciály,
který naneštěstí nevyšly.
HČ: Takže jste ji nedodržovali.
MB: My jsme dodržovali oficiální občasný pravidelník.
HČ: Jaký byl rozsah?
MB: To si nepamatuju. To byly čtyři dvoustrany A4.
HČ: Takže šestnáct?
MB: No, jako jste měli vy.
HČ: My jsme měli šestnáct. Takže jste to určili na základě toho, aby to zůstalo stejný?
MB: I na základě tohohle, ale i na základě ekonomičnosti a efektivity. Občas jsme to nechtěli mít
přeplácaný, občas jsme si cucali z prstu, abychom to naplnili. Ale to si myslím, že je normální. Myslím,
že to vycházelo perfektně.
HČ: Inspirovali jste se nějak skutečnými médii?
MB: Já osobně ne. Tak samozřejmě ten vliv ostatních médií tam musí bejt. Každej četl noviny, každej se
dívá na televizi a ví co a jak. A už jen to, že jsme se jmenovali Bulvární rána, že jsme se snažili, aby to
mělo nádech toho bulvárna, aby to nebylo vysloveně seriózní povídání o ničem a aby to ty lidi nudilo.
Snažili jsme se mít trochu ostřejší témata, když to tak řeknu.
HČ: Měli jste ve škole nějakou mediální výchovu?
MB: Měli jsme, ne všichni, tedy náš tým ano. Ten měl pětidenní kurz, ten se netýkal jen médií, ale i
psychologie a tak dále. Ale myslím si, že důraz na média a na pointu médií a na to, jak média fungují, tam
byl dostatečnej.
HČ: Jak bylo finančně zajištěno vydávání časopisu?
MB: To bylo zajištěno přes sponzory a z vlastních nákladů.
HČ: Jaký tam byl poměr toho, co jste pokryli z peněz od sponzorů?
MB: No, jako u nás byla výhoda, že první vydání bylo zadarmo. Vytiskli nám to zadarmo, takže jsme
měli základní kapitál, se kterým jsme mohli pracovat. Potom jsme každej přispěl stovku dvě stovky, to
nevim. A následně jsme měli sponzory. A vyžívali jsme z toho, že se nám vrátily nějaký peníze, i když
jsme neprodali všechny výtisky. Měli jsme kolem sta čísel, prodalo se jich tak šedesát, sedmdesát. Zbytek
jsme nedoprodali, takže se nám nevrátilo všechno. Bylo to takový zmatečný, takže ti to přesně neřeknu.
Ale jak říkám, měli jsme počáteční kapitál, do kterýho jsme každej přidali stovku dvě stovky a pak
sponzoři.
HČ: Pak s jakými problémy jste se setkali a mám tu nějaký vyjmenovaný. Tak třeba nedostatek
spolupracovníků.
MB: Ne. S tím problém nebyl. My jsme měli dobrej tým, ale problém byl spíš v tom, jak ty lidi fungovali.
My jsme měli kvalitní tým, ale to, že ty lidi neměli čas, nebo to alespoň tvrdili… Já si nemyslím, že bych
na tenhle problém řekl ano.
HČ: Co nedostatek témat?
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MB: Nedostatek témat… Možná někdy. Spíš ne, než ano. Ale to se stane někdy každýmu. S tím se dá
počítat. Ale v průběhu času se to měnilo.
HČ: Ty finance, to jsi říkal, že to bylo víceméně v pohodě.
MB: Dá se říct.
HČ: Co možnosti tisku?
MB: To bylo trochu tristní, hledat dobrýho tiskaře. To trochu ze začátku problém byl. Hledali jsme o
nejekonomičtější variantu. Což jsme našli na druhej pokus. Tisk nám u prvního tiskaře vyšel na dvacet
osm korun za číslo, u druhýho dodavatele dvacet tři. Ten rozdíl byl, když si sečtu těch sto čísel, tak to
bylo pět set korun, což bylo výhodný. Navíc u prvního dodavatele jsme museli mít na zadní straně
reklamu, u druhýho ne, takže jsme mohli udělat mnohem hezčí obálku.
HČ: A měli jste to plnobarevný nebo jenom přebal?
MB: Jenom přebal byl barevnej, protože nám to přišlo vkusnější.
HČ: Co distribuce?
MB: Distribuci jsme z počátku zajišťovali sami my v týmu, posléze jsme si zajistili dva tři lidi i z nižších
ročníků, kteří dokázali oslovit své vrstevníky, které bychom my třeba neznali. Bylo to tak lepší.
HČ: Co zájem čtenářů?
MB: Ačkoli jsme slyšel pozitivní ohlasy, lidi se neozývali sami od sebe. My jsme do těch novin psali, ty
lidi nás znali, mohli se nás stydět, byli jsme starší ročníky, báli se stydět, čemuž rozumím. Naneštěstí se
neozývali ani ne facebookový stránky, ani na email, za celou dobu fungování nám přišly dva emaily.
Jeden byl zavrhnut, ten druhý byl prodiskutován a nějakým způsobem zrealizován. Ale odezva byla skoro
nulová, což nás mrzelo. Lidi říkali, že noviny jsou dobrý, ale neozývali se se svýma nápadama.
HČ: A co se týče toho, jestli to chtěli kupovat? Jestli o to byl zájem?
MB: Zájem o to byl. Ono někteří lidi si kupovali už čísla předešlá, a proto si to chtěli dát do kroniky.,
Taková tradice pěkná, takovej rituál. Některý lidi… to je takovej ten školní přístup k věcem. Koupí si to
jeden, půjčí si to dalších pět. Na to, že je na škole, kolik… třicet krát šestnáct… dejme tomu pět set… A
my jsme nedokázali prodat ani těch sto čísel… Jo fungovalo tam to předávání a tak dále. Vždycky se
najdou pozéři, který řikaj jo, někdo vydává noviny a mě to nebaví, protože to jsou moji spolužáci a mě to
nezajímá. Ale nižší ročníky o to zájem měly. Bavilo je to a myslím, že jim to přišlo hrozně hustý, že něco
takovýho funguje. Byli z toho nadšený.
HČ: S vedením školy jste měli nějaký problém?
MB: Jeden problém jsme měli, vlastně jenom jeden. A ten se týkal rozhovoru s panem ředitelem, kdy
jsme dělali rozhovor a přičemž rozhovor trval hodinu čistýho času. Následným přepisováním a
vymýšlením správných formulací jsme strávili tři hodiny, to byla úmorná práce. Co bylo ale nejhorší bylo
když se to dostalo k panu řediteli, aby si to přečetl, tak říkal, že tohle nikdy neřekl a že jsou tam věci,
který nedávají smysl, třeba názvy organizací nebo slovní hříčky. Který přitom on řekl, a my jsme je
neopravovali. Řekl, co všechno musíme opravit. Následně nám vyčítal knižní výrazy. Měli jsme tam
knižní výraz jež, opravil na který. To bylo hrozně absurdní. Některý věci nechtěl vůbec uveřejnit. Přišlo
nám to, jako by u nás fungovala cenzura. Moc se nám to nelíbilo. Nakonec i díky paní profesorce
Böhmový se to urovnalo. Ona jemu domluvila, nám poradila a nakonec jsme se sešli na půl cesty.
HČ: Byl jsi někdy nespokojený s kvalitou toho časopisu?
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MB: Byl u jednoho čísla, který bylo vycucaný z prstu. Chtěli jsme ho udělat jako Valentýnský speciál, ale
z Valentýnskýho speciálu se stal povalentýnský speciál a ten měl jako jediný jen tři dvoustrany. A
používali jsme, což byla bída, i věci z internetu. Což nebylo vhodný z toho důvodu, že jsme měli
představu toho originálna a vlastní tvůrčí shopnosti. Ale myslím si, že jinak ne. Občas jsme měli
problémy s horoskopama. Naše astronomka nečetla z hvězd a vymýšlet každý měsíc něco, aby se to těch
čtenářů dotklo a aby to bylo vtipný a aby to mělo smysl. Neřikam, že byly špatný. Nakonec to všechno
vyšlo a bylo to super. Ale ne, nemyslím si, že jsme měli problém s tématama nebo že bych byl
nespokojenej s kvalitou těch čísel, kromě toho povalentýnskýho speciálu.
HČ: Jaký bylo vaše obsahový zaměření?
MB: Na to už jsem narážel. Naše obsahový zaměření bylo především na tu naši školu. Zmiňoval jsem i
problémy celosvětový, ale to jsem do toho jen tak postrčil, abychom nevypadali, že jsme nevzdělaní.
Následně potom jsme měli možnost spolupracovat s jednou organizací novinářskou. Press expres se to
myslím jmenovalo. Mysleli jsme, že to bude na delší spolupráci. Delší spolupráce nakonec nevyšla.
Protože zaprvý čtenářům se to nelíbilo, nebavilo je to. Ten článek byl o situaci v zahraničí, už nevím o
čem. Ale neměli jsme na to od čtenářů dobrý ohlasy, takže jsme se rozhodli, že to nebudeme dělat.
HČ: Jaké jste měli rubriky?
MB: Mezi pravidelné rubriky patřil horoskop, komiks, jestli se tomu dá říct rubrika, potom námi
vymyšlená rubrika Buď a nebo, kdy jsme se profesorů ptali, aby si vybrali buď něco a nebo něco jinýho.
Bylo to zábavný, všem se to líbilo. Nám samotnejm, který jsme to vymysleli, se to neomrzelo ani po x
číslech, co jsme vydali. Myslím, že to byl dobrej krok. Další rubrika byla módní policie. Další rubrika,
ačkoli nevím, jestli je to rubrika, byl tam pravidelný rozhovor vždycky s někým. Většinou s člověkem ze
školy nebo z organizací ze školy. Měli jsme tam herní klub Karotka. Bavili jsme se s profesorama na téma
státních maturit. Bavili jsme se s profesorem, jedním z mladších, kterej si nechal udělat tetování. Takže
super téma. Nevím, vzpomeneš si ještě na nějakou rubriku? Úvodní slovo.
HČ: Vy jste nějaké ty rubriky převzali po tom původním vedení?
MB: Já si myslím, že nějaký náznaky tam byly. Módní policie tam byla, byly tam horoskopy, komiksy se
tam sem tam objevovali, nevím, jestli tam byly pořád. Myslím, že některý jsme vyškrtli. Třeba
Darwinovy ceny. Darwinovy ceny jsme nedělali, ačkoli mě napadlo, že bychom je mohli zařadit. A
přidali jsme Buď a nebo.
HČ: Jak dlouho ta vaše redakce fungovala?
MB: Fungovala dva roky a z toho aktivně jen jeden, protože druhej rok jsme fungovali, ale nefungovali
jsme pořádně, jelikož naše grafička nebyla schopná spolupracovat.
HČ: Změnilo se něco na způsobu práce? Dělali jste po tom roce něco zásadně jinak?
MB: Pokud já můžu za sebe říct, já jsem před tím neměl žádný zkušenosti s děláním žádnýho média,
konkrétně novin. Nevěděl jsem jak na to, byl jsem stydlivej vůči tomu, jaký témata, jak oslovit, za prvý
čtenáře, za druhý samotný redaktory. A tyhle dovednosti se postupně měnily a lepšily. Už to bylo lepší.
OH: Já jsem byl hlavním Michalovým pomocníkem nebo jsme spolu diskutovali o těchhle věcem a on
měl tu hlavní moc. Takže já jsem byl vedlejší pomocná síla. Takže konkrétně o těchhle věcech nemám
moc co říct.
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MB: Třeba grafická stránka se taky lepšila. Grafická stránka se lepšila i proto, že v první tiskařský
společnosti jsme neměli možnost pracovat se zadní stranou našeho čísla. Ta zadní strana se potom
uvolnila a měli jsme více prostoru a objevily se nový nápady a nový možnosti.
HČ: Dozvěděli jste se tou činností v redakci něco o fungování reálných médií?
OH: Tak třeba já můžu říct, že dost možná fungování naší redakce neodpovídá fungování reálných
redakcí. Určitě jsem si o tom udělal obrázek. Jako jedna z možností, jak by to mohlo fungovat. A
konkrétně já jako korektor. Korektor jsme tomu říkali? Korektor jsem byl, tak to pro mě byla úplně nová
činnost. A ohledně týhle profese, tak tam se to dá asi těžko dělat jinak, než jak jsem to dělal já. Tím
pádem mi to přineslo řadu novejch zkušeností a musím říct, že mě to i bavilo.
HČ: Jak se celkově změnil váš pohled na skutečná média.
MB: Změnil se.
OH: Já bych možná měl postřeh, že je opravdu snazší psát bulvárně, než nebulvárně. Protože my už jsme
se tak jmenovali, že jo Bulvární rána, ale je pravda že my jsme to brali hlavně recesisticky tu bulvaritu.
Ale rozhodně myslím si, můžeme říct, že je snazší napsat nějakej bulvárně zaměřenej článek než nějaké
seriózní zamyšlení.
MB: Máme větší prostor, větší možnosti. Nemusíme se držet etikety. Tolik.
HČ: Jaká vidíte pozitiva na práci ve školním časopise?
MB: Ta pozitiva byla, já už jsem je zmiňoval, spolupráce jeden s druhým, přemejšlení nad aktuálníma
tématama, spolupráce s jinýma ročníkama, s jinýma myšlenkově orientovanýma lidma. Snaha se vydobýt
někam a dostat z lidí něco. A tak.
OH: Já si myslím, že jsme úplně nenaplnili potenciál toho, co je asi hlavní. A to je meziročníková
spolupráce. Kdy podle mě by bylo ideální, kdyby se do toho rovnoměrně zapojovaly všechny ročníky,
nebo řekněme primáni samozřejmě míň a čím starší tím víc. Což se za nás úplně nepovedlo. Samozřejmě
jsme tam měli i přispěvatele z nižších ročníků. Ale myslím si, že tohle by, co se týče školních novin,
jakýchkoli, mělo být hlavním přínosem i pro atmosféru školy, do celýho toho ústavu.
MB: Podle mě je to absurdní z toho důvodu, že ty nižší ročníky na to měly dobrej ohlas, jak jsem již
zmiňoval, ale nedokázali napsat.
OH: Nebo by i dokázali. Ale neměli odvahu přijít. Rozhodně kdyby šéfredaktor byl jejich věku, tak
přijdou snáz. Ale s tím jsme jaksi nemohli dělat.
HČ: Jaká vidíte pozitiva na práci novináře obecně?
MB: Člověk má určitě větší přehled, si myslím.
OH: To určitě jo.
NB: Člověku se určitě naskytnou různý příležitosti, třeba když je investigativní novinář, může cestovat,
psát o tom, co ho baví, co má rád.
OH: To je pravda.
HČ: Můžete nějak zhodnotit, jak vás práce v redakci ovlivnila?
MB: Asi sebevědomí.
OH: To si věříš.
MB: Určitě mě to posunulo k nějaký tvůrčí… Mě napadá, že bych založil něco tam, kde teď jsem. Psal
bych nebo… Netýká se to jen psaní, ale jakýchkoli organizací, který by dělaly něco pro svoje současníky.
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Aby měli možnost spolupracovat. Protože těch lidí je určitě víc, jen neví jak začít. Nemají se kde vybít. A
myslím, že těch lidí je spousta. Myslím si, že je super věc dělat něco jeden pro druhýho a sami pro sebe.
Že to není, že děláme něco proto, abychom si vydělali peníze, ale je to věc pro to, abychom se bavili a
bavili ostatní.
OH: Musím říct, že co mě ta práce nejvíc dala, byly zkušenosti. Protože ty věci, co jsem tam dělal, jsem
nikdy před tím nedělal. Ale určitě to byla i zábava. Řešili jsme i problémy, často i zásadní, co se týkalo
časopisu. Ale často jsme si užili i srandu.
MB: Ne já si taky myslím, že tam záleželo na těch jednotlivých postech těch lidí. Korektor si užil korekci
a jako zkušenost pro něj. Pro mě to byla organizace, pro grafičku zkušenost s programama. Zkušenosti
přemýšlet nad… dát dohromady, z těch článků, co jsme měli, nějaký téma. Vymyslet obrázek. A tak
podobně.
HČ: Co myslíte, co vám to dalo oproti spolužákům, kteří v časopise nebyli? Ať už v rámci té školy nebo i
obecně, kam vás to posunulo?
MB: Já bych skoro řekl, že je to synonymum k tomu, co jsme řekli před tím.
NB: Třeba to, že se člověk naučil jednat s lidma.
HČ: Třeba zvýšení sociálního statusu v rámci školy.
OH: To ani ne. Když se někomu ty naše články nelíbily, tak to našemu statusu moc nepomohlo.
MB: To se mockrát nestalo.
HČ: Ani u učitelů, u ředitele?
MB: Je pravda, že jsme byli na očích. Když měl někdo nějaký nápad… Věděli, že něco děláme. Je to
pravda, že na nás pohlíželi jinak. Sice neříkám, že tyhle dělají noviny, tak by měli být známkováni tvrději,
nebo naopak berme je s nadhledem, že něco dělaj. Ale…
HČ: Přineslo vám to nějaký výhody?
OH: No já bych řekl, že u učitelů, že to nebrali zas nějak moc v potaz. Samozřejmě ne že bychom chtěli
mít nějaké výhody oproti ostatním, to ne. Ale často, i když jsme jim nabízeli časopis, tak i ti nejbohatší
učitelé nedali těch dvacet pět korun. To tam nedávej.
MB: Bylo fajn si to dát do životopisu.
OH: No nevím, jestli je to oficiálně možný.
MB: Proč? … Další výhoda. Dostat se za backstage. Do backstage. Za stage. I když jsme nebyli.
OH: Ale mohli jsme.
MB: Ano, mohli jsme být v zákulisí. Takhle bych to shrnul.
OH: Prostě výhody z pohledu učitelskýho nebyly. Což mě mrzelo. Ani nemluvím o výhodách, ale spíš
myslím, že jsme od nich necítili žádnou zpětnou vazbu pozitivního charakteru.
MB: Kromě Böhmový.
OH: No tak kromě paní Böhmový. Dělali jako by se nic nedělo a to mě trochu vadí, protože si myslím, že
s podporou z učitelskýho sboru by nám to šlo ještě líp. A mohli jsme s nima nějak víc spolupracovat a
mohlo to bejt na ještě jiným levelu.
MB: Já bych se vrátil ještě k tomu, jestli se nám snažil někdo pomoc. Kuba Šedivý se nám snažil pomoct.
A to tím, že se snažil vytipovat lidi z nižších ročníků, kteří by nám mohli pomoct, jelikož on s nimi
pracoval. Je pravda, že nám nepomohla, ale snaha byla.
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HČ: Jak by sis tu lepší spolupráci představoval?
OH: No to je otázka…
HČ: Přineslo vám to nějaké zajímavé kontakty?
MB: My jsme ty příležitosti mohli mít, ale nevyužili jsme je. Myslím, že to bylo z osobních důvodů.
Nebyli jsme až tolik investigativní. Neměli jsme tolik času. Když jsme začínali, tak jsme byli v plenkách
a na konci roku byly zkoušky a nebylo už tolik toho času. A ve druhém roku naší existence jsem už měl
nápady, s kým bychom to mohli udělat, ale to nevyšlo z důvodů, který už jsem zmiňoval, a to byla
grafička.
HČ: Chtěli byste směřovat někam dál do médií? Ať už na jakoukoli pozici.
OH: Já bych se tomu nebránil. Myslím si, že v novinách může pracovat člověk s jakýmkoli vzděláním.
Proto jsem to ani nešel studovat. A počítám s tím, že pokud by se takováhle příležitost naskytla, tak bych
mohl obstát nějakým způsobem. Ale nemám nějaký konkrétní plány na tohle a už vůbec ne na pracování
v médiích. Ale rozhodně mě zkušenost s Bulvární ránou od tohohle záměru neodradila.
HČ: A napadlo by tě to i před tím?
OH: Určitě jo. Já jsem už v kvartě kvintě chtěl být sportovním redaktorem. To už asi nechci, ale.
Koneckonců proč ne. Ale i z tohohle důvodu to pro mě bylo zajímavý, protože jsem už před tím měl
tyhlety choutky novinářský. Tak jsme to tak ochutnali.
NB: Když se člověk o něco zajímá, tak si může udělat svůj blog, nebo být hudební reportér, takže to
určitě.
MB: S tím souhlasím a na to navážu. Já bych v tom určitě chtěl pokračovat. Ale nechtěl pracovat na
nějaký úplně nízký pozici. Ta moje pozice šéfredaktora nebyla úplně pozice šéfredaktora někde jinde. Ale
nebylo to něco, kdy by mi někdo rozkazoval, co mám dělat. Samozřejmě bych mohl za asistence
nějakýho korektora dělat články, kdyby na mě nikdo neřval. Nebo bych si chtěl založit nějakou věc, kde
bych si mohl dělat svoje nápady a nikdo by mi nerozkazoval.
OH: Já teda musím říct, že ani Michal nebyl takovým tím šéfredaktorem… diktátorským, že by nám
rozkazoval. Všechno to bylo založený na diskuzi. Nebyl ras.
HČ: Když se ještě vrátím, čím byli ty lidi motivovaný, že tam chtěli psát?
MB: Já nevim. Já jsem to nepochopil. Asi tam fungovala ta kultura, ta tradice. Ty noviny tam byly něco
výstředního. Pořád to bylo něco, co jen tak někdo nemá. Lidi se chtěli zviditelnit. To je zřejmý. To je
přirozená lidská přirozenost. Ale to ani nebyli lidi, který by se do toho nějak hrnuli. Byli to lidi, který
jsem já oslovil a oni řekli, jo to je dobrej nápad, já do toho půjdu s tebou. Nebylo to, že by si tam chtěli
nahonit ega. Teda jeden takovej tam byl, kterýho jsem pověřil rozdáváním novin, a on hned za první
zatáčkou tvrdil, že my děláme noviny.
OH: Jaká byla otázka? Být či nebýt členem školní redakce? Rozhodně být.
MB: Bít či nebít členy školní redakce.
HČ: To je šéfredaktorská otázka.
MB: Přemýšlím jinak.
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Příloha č. 3: Výzkumný rozhovor se zástupcem Luďka
datum: 18.10.2012
místo: Kavárna K4, Praha
HČ – Hana Čekanová, výzkumník
JH – šéfredaktor
HČ: Váš časopis se jmenuje jak?
JH: Luděk.
HČ: A ty jsi šéfredaktor?
JH: Jo, šéf.
HČ: A jmenuješ se?
JH: Honza Hronek.
HČ: Založili jste ten školní časopis, nebo jste ho převzali?
JH: Převzali jsme ho vlastně po… loni maturovali. Šéfovala tomu Terka Lukešová, ale oni se tomu
poslední dva roky už moc nevěnovali. Takže udělali tak jedno číslo za rok, takže to nebylo takový už.
Takže teď si získáváme zpět ty čtenáře.
HČ: Proč jste se pro to rozhodli?
JH: Chtěli jsme zkusit něco novýho. Poznat zajímavý lidi, což se nám podařilo. Navštívit místa, který
normální člověk jen tak nenavštíví, což se nám taky podařilo. Takže z toho důvodu.
HČ: Jak na to reagovalo vedení školy, že tam funguje nějaký časopis a že ho chcete vzkřísit?
JH: Bylo nadšený samozřejmě.
HČ: Jo?
JH: Teď ještě budeme k tomu dělat různý akce a občanský sdružení.
HČ: Jak vám třeba pomáhají? Pomáhají vám někteří učitelé?
JH: No, moc nepomáhají, ale když za nima člověk přímo přijde, tak většinou vyjdou vstříc. Napsat třeba
nějakej článek nebo tak, tak to jo, ale jinak… Samovolně moc ne.
HČ: Měli jste při tvorbě toho časopisu nějakou inspiraci ohledně toho, jak by měl vypadat? Šli jste za
něčím konkrétním?
JH: Neměli jsme nic. Prostě podle toho jak se to bude líbit nám, co tam bude.
HČ: Měli jste jasně vytýčený cíl, co by to mělo splňovat? Jaké by to mělo být?
JH: Částečně. Chtěli jsme, aby studenti poznali místa, kam se normálně nedostanou. Třeba reprezentační
prostor Pražského hradu, skrze nás. Abychom tam získali rozhovory trochu jinýho žánru, třeba politiků se
ptáme na dětství, na to, jak zlobili o prázdninách. Takže z jinýho úhlu pohledu a zase pro ně je to
samozřejmě taky takovej relax, když nám mohou takhle odpovídat.
HČ: Měl někdo z redakce předchozí zkušenosti z médií?
JH: Až teď jsem členem Syndikátu.
HČ: Jak jste sestavovali redakci? Měli jste představu, klik budete potřebovat lidí, nebo se to nějak
samovolně nabalovalo?
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JH: Samovolně se to nabalovalo, ještě pořád se to nabaluje. Jsme rádi za každýho, protože těch lidí, kteří
by do toho věnovali svůj volný čas, v současný době moc nemáme. Jsme rádi vopravdu za každýho.
HČ: A kolik vás je?
JH: Tam jsou takový, že občas něco udělají, občas ne, ale tak aktivních členů je tam tak šest sedm.
HČ: Byla nějaká kritéria výběru, nebo stačilo jen nadšení?
JH: Jenom nadšení stačilo.
HČ: Jaké tam máte pozice v té redakci?
JH: No pozice. Já co to tam nějak vedu a snažím se to kočírovat, pak tam máme člověka zabývajícího se
webem a jinak standardní redaktory.
HČ: A máte třeba fotografy?
JH: To děláme tak dohromady. Nic konkrétního tam nemáme.
HČ: Máš ty nebo někdo z ostatních představu, jak fungují média?
JH: No tak byli jsme se kouknout i vlastně v Deníku, takže jakási potucha, jak to funguje, tam je.
HČ: Máte třeba nějaký známý novináře?
JH: Já jsem teďka v tom Syndikátu, takže s nima to probírám. Snažíme se to dělat trochu víc profi, no.
HČ: A jak dlouho fungujete? Jak dlouho jsi v redakci?
JH: Rok. Co jsem nastoupil do prváku.
HČ: Jak dlouho vám vydrží jednotliví členové v té redakci? Máš představu za ten rok? Už vám nějací
odešli, nebo zůstávají?
JH: Zůstali tam stejní, spíš přicházejí. Ta tvorba je u některých třeba utlumená, ale zůstávají.
HČ: Má třeba někdo víc těch úkolů?
JH: Asi já. Když někdo něco nedodělá, tak je to na mě.
HČ: Takže tvoje pozice je nejvyšší a označuješ se jako?
JH: Na facebooku mám velký vezír, takže tak.
HČ: Mám tady otázku, jak jste zvolili svého vedoucího, ale předpokládám, že když od tebe vyšla ta
iniciativa…
JH: Ano, na mě se to nabalovalo.
HČ: Jak se třeba rozhoduje o důležitých věcech? Třeba co se týče toho směřování? Máte všeobecnou
diskuzi a hlasuje se, nebo ty máš závěrečné slovo?
JH: Já mám většinou to hlavní slovo. Protože voni jsou takový nerozhodný, takže ani sami neví, co by
chtěli.
HČ: Takže rozhoduješ o všech těch oblastech, není to tak, že třeba web by si dupnul, že takhle to bude?
JH: Ne, ne, zatím jsem si to udržel.
HČ: Máte tam nějaká interní pravidla nastavená?
JH: Nemáme. Teď samozřejmě s tím občanským sdružením něco bude.
HČ: Nemáte něco, že kdo nedodá, tak kupuje všem čokoládu?
JH: Ne, ale teď jsme se dohodli, že tam bude prázdná stránka a tam bude napsáno „Zde měl být článek
toho a toho, který to nedostal“. Takže takhle to trestáme.
HČ: Jak třeba vypadají vaše schůzky, když připravujete nové číslo?
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JH: U dobrého jídla hlavně. Debatujeme, kdo by co chtěl. Snažíme se vyjít vstříc. Pak se snažíme oslovit
ty známý lidi. A pak si dáme ještě jednu, kde si řekneme, jak to bude, co kdo udělá, co kdo připraví.
HČ: A účastní se toho všichni?
JH: Většinou ano.
HČ: A je to teda někde v hospodě?
JH: V kavárničce. Hlavně dobrý jídlo. Dobrej dortík francouzskej.
HČ: Kolik máte schůzek nad jedním číslem?
JH: Většinou jednu dvě, pak to většinou řešíme individuálně s tím konkrétním člověkem.
HČ: Máte nějak pevně stanovenou periodicitu?
JH: Máme, loni jsme ji nedodrželi, hlavně kvůli financím. Ale letos už finance zajištěný máme. Takže
jedno číslo za dva měsíce, náklad dvě stě kusů.
HČ: Podařilo se vám ji někdy dodržet?
JH: Zatím ne, ale teď pevně věříme, že ano. Tam to bylo vázaný na ty finance.
HČ: Jaký máte rozsah.
JH: Tak padesát až šedesát, A5kovejch.
HČ: Kolísá vám tedy ten rozsah. Na čem to závisí?
JH: Na obsahu. Co se nám podaří, když je něco zajímavýho, tak se to tam snažíme dát celý. Nechceme to
ořezávat, ale dát to tam tak, jak to je.
HČ: Ty finanční omezení, z čeho vyplývaly? Vy si to financujete sami, nebo máte nějaké sponzory?
JH: Právě máme sponzory, který před tim nebyli. Tak jsme to nějak financovali částečně sami, ale přece
jenom to bylo dost nákladný. Jeden výtisk máme asi za sedmdesát korun. Máme to hodně nóbl. Zase jsme
si řekli, že dáme přednost kvalitě před kvantitou. Zatím myslím, že je to dobrá cesta. Všichni v redakci to
pochopili.
HČ: A jakou máte prodejní cenu?
JH: Třicet korun. Takže čtyřicet korun na číslo.
HČ: Máte ve škole nějakou mediální výchovu?
JH: To si myslím, že tam nic takovýho… Možná ve čtvrťáku jako nějaký povinně volitelný seminář. Ale
čistě takhle zaměřenýho asi nic.
HČ: Tíhnul jsi odjakživa k médiím? Četl jsi třeba noviny v době, kdy je ostatní nečetli?
JH: No byl to i jeden z důvodů, proč jsem šel na tohle gymnázium, že tam byl tenhle časopis. Jinak jsem
si hodně četl noviny, Mladou Frontu. Od malička, chodila nám každý den domů.
HČ: A našel jsi tam ve svém okolí lidi, kteří to měli podobně? Že i díky nim jsi to dal dohromady?
JH: No částečně, částečně.
HČ: Ty sponzoři vám teď pokryjou všechny náklady, nebo do toho dáváte i svoje peníze,
JH: Teď máme domluvený sponzory, že to vypadá, že nám to pokreje všechny náklady a ještě budeme
v plusu do toho dalšího čísla. Takže do konce roku bychom měli být v plusu.
HČ: A hledáte ty sponzory nějak zaměřené na ty studenty?
JH: Samozřejmě se snažíme, že když tam budou dávat tu reklamu, tak aby ta reklama byla pro ty studenty
zajímavá a bylo to na tu cílovou skupinu.
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HČ: Na jaké problémy jste narazili při tom vydávání? Od těch spolupracovníků, přes nedostatek témat,
peníze, odpor školy… Cokoli?
JH: Hlavně ty peníze. Škola nás zatím i takhle vyhovuje, i nás uvolňuje, že se takhle ulejem trochu,
maličko. Jinak hlavně ta pracovní nasazenost těch ostatních. Tam ty termíny přece jenom měsíc sem,
měsíc zpátky. Ty to moc neřeší. Takže hlavně takhle časově, co se týče tý redakce.
HČ: Kde tisknete?
JH: Tiskárna Macek&Kusala. Někde na Moravě. Ty nám vyšli cenově nejlíp.
HČ: Co distribuce?
JH: Na chodbách, na vrátnici. Vyšlí studenti už maj objednáno, že se jim to nechává na vrátnici na jejich
jméno, takže taková forma předplatnýho. Chtěli bychom se možná překlenout na jiná gymnázia, taková
konkurence Bulvární rány. Ale teď jsme uzavřeli spolupráci s Techmánií, takže v Techmánii budeme.
Samozřejmě nemůžeme si moc dovolovat, protože ty finance ještě nejsou takový, abychom mohli
financovat víc čísel, a samozřejmě chceme upřednostňovat ty naše studenty.
HČ: Za jak dlouho prodáte celý náklad?
JH: Loni to bylo u toho posledního čísla tak čtrnáct dnů.
HČ: Jaký je zájem čtenářů? Jaké máte ohlasy?
JH: Kladný, zatím kladný. Hlavně byli nadšený, že jsme tam vrátili tu tradici. I z řad absolventů. Byly
nějaký slavnosti třiceti let školy, tak tam… na to byly kladný reakce. Že se mohou díky nám dozvědět
něco novýho, že se mohou zasmát nad tím, že ten učitel je pořád stejnej, že má stejný hlášky a tak.
HČ: Konkurenci tam, předpokládám, nemáte.
JH: Nemáme. Teď jedině Petr Fulín má takový ambiciózní projekt, udělat Student Times. A že by se to
vydávalo zdarma na všech středních školách v republice a že by tam vždy byla školní příloha. To jsem
teda zvědavej, jak to bude financovat, protože mi to přijde trošku nereálný.
HČ: Tam je vždycky problém s tou regionalicitou…
JH: Aby to zapadlo. Přece jenom každej ten gympl je trochu jinej. Tak jsme zvědavý…
HČ: Změnil se za ten rok nějak přístup k té práci? Zjistili jste, že něco se musí dělat jinak?
JH: Samozřejmě teď jsou motivovaný tim, že se mohou setkat s různýma slavnýma osobnostma, takže
tim je pak dotlačím k tomu, aby napsali nějakej ten obyčejnej článek, že si pak pojedou vyzpovídat toho,
koho maj rádi nebo podívat se tam, kam chtějí.
HČ: A ty slavné osobnosti na to už slyší, když je oslovíte?
JH: Slyší, zvláště když je to takhle pro děti. To zdůrazníme, že je to pro děti, že přijedou děti, tak na to
velice dobře slyší.
HČ: A třeba to se změnilo, že dřív si za ty lidi ty články dotahoval a teď jsi řekl a dost a bude tam
prázdný místo?
JH: Ještě úplně ne, ještě mám tu trpělivost.
HČ: Ani nebyla změna v rozdělování článků, delegování úkolů.
JH: Zatím nic. Teď s tím občanským sdružením přijde trochu změna.
HČ: Proč jste se rozhodli založit občanské sdružení?
JH: Kvůli sponzorům. Protože na to slyší a budeme to mít legálně, jakože čistě. Ono teď je to taky tak, že
nevykazujeme žádný zisk, takže je to v pořádku. Ale takhle to bude, že pod tím budeme moct dělat různý

84
akce, škola tim může zaštítit nějaký kroužky. Možná tam přes kraj dotečou nějaký peníze, možná ne.
Takže je to pro sponzory a půjde to přímo.
HČ: A vám je tam někomu osmnáct?
JH: Ne, to jsme si našli kamarády, kterejm je osmnáct, který nám to přikryjou.
HČ: A to budete dodávat i ty povinný výtisky do těch knihoven?
JH: Ne, ne. To je potom… To bychom to museli dělat ziskově, to jsem se bavil s kolegou ze Syndikátu, to
bychom se museli někde registrovat. Takhle je to na vlastní tričko, jak se říká.
HČ: Co ti přinesla činnost v tom Syndikátu, v tom, co víš o médiích? Jak tam funguješ?
JH: Jako dvorní fotograf. Takže dozvěděl… občas napíšu nějakou zprávu. V tom když jsem u toho byl,
napíšeme o tom nějakou zprávu, tu pošleme do nějakých médií a ty to otisknou a hned vyjde jiný médium
a tu zprávu úplně otočí. Takže už vím, kde tu zprávu mám hledat, čemu mám věřit a čemu ne. Takže
hlavně tak.
HČ: A přenášíš to i na ostatní kolegy v redakci?
JH: Snažím se.
HČ: A jak se změnil tvůj pohled na média, když to porovnáš třeba s tím, co se děje u vás v redakci?
JH: Že si musím některý příběhy domýšlet úplně jinak, než jak nám je servíruje televize třeba. Že všechno
není tak, jak nám to presentují. Že to je přece jenom politika i v těch médiích, že je to o penězích.
HČ: Jaká vidíš největší pozitiva na práci v redakci ve školním časopise?
JH: Jsem taková velká ryba v malém rybníčku, bych řekl. Samozřejmě dostanu se k zajímavým lidem,
znám spoustu lidí díky tomu, i z různých oblastí. I ty studenti chtějí něco otisknout, přijdou za mnou.
Takže z toho mám dobrej pocit, že tam jsme pro ty lidi, když něco potřebujou nebo je naopak potěšíme
tím, co tam napíšeme. Že jsme se trefili do toho jejich stylu.
HČ: Přináší ti to nějaký výhody u vedení školy?
JH: To bych tam radši nepsal (smích). Přeci jenom znají mý jméno. Mluvím s nima. Jsou na mě hodný, já
jim zase fotím nějaký akce. Takže potom zase když Luděk něco potřebuje, tak se snaží vyjít vstříc.
HČ: Co vidíš jako pozitiva obecně na práci novináře?
JH: Jak jsem řekl, dostane se člověk na spoustu zajímavých míst. Třeba takový cestopisec procestuje za
peníze redakce spoustu zajímavých míst, kam se chce podívat. K těm novinářům, když má člověk press
kartu, se třeba v německejch muzeích chovají úplně jinak. Zavalí vás hromadou prospektů, třeba i
v češtině, který mají normálně někde schovaný. Takže takovýhle výhody tam jsou, což je zajímavý to
čerpat, když se člověk snaží, vydává nějaký školní časopis, věnuje tomu svojí práci a čas.
HČ: Můžeš říct, jak tě práce v té redakci ovlivnila? Jestli by se tvůj život ubíral jiným směrem, kdybys
tam nepracoval.
JH: Samozřejmě u toho vedení to mám trochu lepší. Ale já bych řek, že život se vyvíjí stále stejným
směrem. Stále trvám na právech a chtěl bych, aby tohle i nadále zůstalo mým koníčkem. Protože věřím,
že pokud bych se tím měl živit, tak že by mě to po čase přestalo bavit. Pořád termíny, nějaký úkoly a tak.
Takže když je to takhle koníček, tak mě to baví a myslím, že je to v pořádku. A chci, aby to tak zůstalo.
HČ: Kromě těch výhod, ty jsi po roce samozřejmě na začátku, vidíš ale u sebe nějaký posun oproti svým
spolužákům?
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JH: Určitě vidím ten svět jinak, viděl jsem spoustu věcí, jak to funguje, třeba v politice. Takže se na to
dívám zase úplně jinak. Snažím se na to dívat úplně jinak, než vrstevníci, kteří si radši sednou k počítači a
hrajou hry, než aby si přečetli, co se děje ve světě, v republice. Podle toho se může člověk zase nějak
přizpůsobit, připravit na to, co bude.
HČ: O těch zajímavých kontaktech jsi už mluvil. Je někdo s kým jste se ještě víc nějak sblížili?
JH: Tak asi pan Jakl. Ale s tím jsme se už trochu znali dřív ze Šumavy. Ale teď se ty vazby ještě víc
prohloubily. Ale jinak třeba Michal Zapoměl, třetí nejlepší kadeřník světa.
HČ: Chtěl bys dál směřovat do médií? Ty jsi říkal, že to máš jako koníčka, ale výhledově třeba jako
nějaká brigáda?
JH: Tak jako brigáda určitě, hlavně poznávat svět díky médiím, jak jsem říkal nějaký ten cestopis. Do
Afriky se třeba podívat. Nebo naopak dělat tiskový zprávy pro Hrad, jezdit s prezidentskou delegací,
podívat se do těch prezidentských paláců, kam se normální smrtelník jinak nedostane. Tak to bych bral
určitě.
HČ: A inklinuješ spíš k tomu psanému slovu nebo by tě lákal i rozhlas, televize?
JH: Spíš to psaný slovo. To je takový jakože klasika. Ještě.
HČ: A spíš noviny nebo časopis?
JH: Náš Luděk.
HČ: Jedině Luděk!
JH: Jedině Luděk! Asi ty noviny spíš. Protože ty časopisy už zavání nějakým bulvárem přece jenom.
Když se řekne časopis, tak si člověk vybaví nějaký bulvární plátky.
HČ: Co takový Respekt, Reflex?
JH: Ty sice jsou solidní, ale není to náš Luděk, co si budem povídat.
HČ: Ještě když se vrátíme k tomu Syndikátu. Snažíš se nějak ty své poznatky aplikovat do své redakce?
JH: Maličko, ale moc to nejde.
HČ: A v čem to zkoušíš?
JH: Různě. Hlavně ta termínovost. Když se řekne nějaký termín. Tak to bych k nám rád přesunul. Jinak
informovanost, snažím se, aby nám ty lidi posílali ty informace. Získávat ty lidi, takový klub malých
bonzáků, abychom o těch věcech věděli. Měli ty informace a ty zdroje.
HČ: A ještě co se týče obsahového zaměření. Jak jsem pochopila, tak to máte hodně obecné,
celorepublikové. Máte tam také něco zaměřeného na dění ve škole?
JH: Taky. Vždycky je tam tak pět stran toho, co se dělo ve škole. Teďko tam bylo z předávání maturitních
vysvědčení, nějaký koncert tam byl, ze zájezdu ze Španělska tam byl článek. Takže se snažíme.
HČ: A všechny ty zprávy co tam máte, jsou vaše původní?
JH: Jo.
HČ: A máte tam nějaké speciální rubriky jako křížovky, hádanky a takové blbosti?
JH: Ne, nic takového tam nemáme. Teď jsme zavedli poradnu. Ta je úspěšná. A jinak nic takhle nemáme.
HČ: A píšete si dotazy sami?
JH: Do prvního jsme si psali, teď nám přišla spousta dotazů. Tak to bude zajímavý, tak na samostatnou
přílohu bych to viděl.
HČ: A dotazy týkající se čeho?
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JH: Třeba, že vedle ve skříňce se zabydleli pan a paní Příborovi a jak tuhle příhodu řešit, jestli to nahlásit
školníkovi, nebo jestli jim tam dávat jídlo a tak.
HČ: A jsou ještě nějaké další plány, kam byste to ještě chtěli dotáhnout?
JH: Pokrýt si nějak víc tu Plzeň. Vyzpovídat dva Čechy žijící v Americe, což je Madleine Allbrightovou a
doktora Pomahače, který si myslíme, že Českou republiku hodně reprezentuje. Tak ty bysme chtěli ulovit.
HČ: A co považujete za dosavadní největší úlovky?
JH: Tak v posledním předvánočním čísle to bylo ručně psaný vánoční přáníčko od pana prezidenta
Václava Havla a bylo to psaný čtrnáct dní před tím, než umřel. Takže toho si hodně vážíme, protože to je
údajně poslední vlastnoručně psaný přáníčko, takže to nám visí ve zlatym rámu ve škole. Takže to
považujeme za největší úlovek.
HČ: Jak dlouho funguje Luděk celkově?
JH: Teď bude třicátý třetí číslo. My jsme tam rok. Před tím čtyři roky… Takže tak šest? Popravdě teď
nevim.
HČ: A nevíš, kolik se tam vystřídalo těch vedení?
JH: Přede mnou jedno.
HČ: Jak jsou staří vaši současní členové redakce?
JH: Je to opravdu široké spektrum. Od těch, co budou maturovat, až po ty co jsou tam na tom osmiletém
studiu v prvním ročníku.
HČ: A ty jsi v kolikáťáku?
JH: Ve druháku, na čtyřletym.
HČ: A víš, jak byla velká ta redakce před tím?
JH: Tak pět šest?
HČ: Jak moc jste změnili rozsah a obsah a periodicitu?
JH: Hodně. Je to tygr, jinej tygr. Spíš dvojče tygra. Dřív to bylo černobílý, sešitý sponkami, mělo to asi
pět listů, takže deset stránek. Teď to máme tak těch padesát až šedesát stránek, máme to v barvě, lepenou
vazbu. Takže to je trochu diametrálně odlišné. Máme tam víc těch rozhovorů se slavnými lidmi, víc
reportáží ze zajímavých míst. Oni tam měli spíš ty slohové práce.

