EduMediaTest
Online dotazníkom EduMediaTest otestujú pedagógovia mediálne kompetencie žiakov vo
veku od 14 do 18 rokov. Cieľom projektu je zlepšiť úroveň ich mediálnych zručností a zvýšiť
povedomie študentov o danej oblasti na základe výsledkov online testu. EduMediaTest
dotazník spolu s metodickými materiálmi je nástrojom pre učiteľov, ktorý im pomôže
posilniť mediálne vzdelávanie vybranej skupiny študentov.
Implementáciou tohto nástroja a získaním spoľahlivých dát z vyhodnotených dotazníkov
chce EduMediaTest prispieť v rámci mediálneho vzdelávania k rozvoju politiky založenej na
dôkazoch. EduMediaTest je voľne dostupný v desiatich rôznych jazykoch na web stránke
https://edumediatest.eu/.
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ID01
Cieľom otázky je diskutovať o tom, akým spôsobom sa médiá podieľajú na našom vnímaní
reality. Špeciálna pozornosť je venovaná vplyvu vizuálnej komunikácie.

ID01: Keď sú súčasťou článku obrázky alebo fotografie, verím, že je dôveryhodný, lebo
vidím, čo sa stalo.
a. Áno, je dôveryhodný
b. Nie, nie je dôveryhodný
c. Neviem
Správna odpoveď: b. Nie, nie je dôveryhodný.

Diskutujte so žiakmi, akú odpoveď si vybrali a prečo.
Vyzvite žiakov, aby si otvorili niektorú zo spravodajských webových stránok. Požiadajte ich,
aby popísali, akú úlohu majú ilustračné obrázky/fotografie. Opýtajte sa ich: Zaujali vás
fotografie? Je ich veľa? Aké veľké sú v porovnaní s textom? Spýtajte sa ich, či si pamätajú,
ako noviny - aj online - v minulosti pracovali s obrazovým materiálom? Porovnajte viaceré
spravodajské weby.
Porozprávajte sa so žiakmi aj o tom, akú úlohu majú ilustračné fotografie, ktoré sa zobrazujú
pri odkazoch na spravodajské články na sociálnych sieťach.
Žiakov sa môžete opýtať, či ich obrázky pripojené k linku motivujú kliknúť na článok a
prečítať si ho. Spýtajte sa tiež, či im pomáhajú obrázky publikované médiami lepšie pochopiť,
čo sa stalo, bez rizika, že budú manipulovaní. Vyzvite ich, nech skúsia spomenúť príklad, keď
obrázky pomohli čitateľom lepšie pochopiť, čo sa stalo. A naopak na situáciu, keď obrázky
pripojené k správam spôsobili opačný efekt, t.j. čitateľa skôr zmiatli.
Ukážte žiakom fotografiu, na ktorej vedľa seba sedia bývalý prezident USA Donald Trump a
ruský prezident Vladimír Putin. Sú obklopení ďalšími účastníkmi stretnutia. Celý článok, ktorý
súvisí s fotografiou, si môžete prečítať tu:
https://www.snopes.com/fact-check/putin-surrounded-g20/.
Žiakom článok neposkytnite. Najprv ich požiadajte, aby vytvorili k fotografii titulok.
Skôr ako začnete diskutovať o jednotlivých titulkoch, opýtajte sa ich, či si položili otázku, či je
obrázok skutočne pravý, alebo by mohlo ísť o fotomontáž. Po diskusii o titulkoch im ukážte
článok.
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Ak máte k dispozícii projektor alebo interaktívnu tabuľu, ukážte žiakom, ako postupovať pri
vyhľadávaní obrázkov využitím Google funkcie "hľadať podľa obrázka“.

Preskúmajte výsledky vyhľadávania a ďalšie súvisiace informácie, konkrétne:

●
●
●
●
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Počet výsledkov (number of results) - označuje, ako často sa fotografia zdieľala.
Možné súvisiace vyhľadávanie (possible related search) - pomáha pochopiť
súvislosti, kde a ako fotografia vznikla / kde bola zverejnená.
Vizuálne podobné fotografie (visually similar images) - môžu vyvolať isté pochybnosti
o pravosti fotografie, ktorú hľadáme.
Stránky, ktoré obsahujú zhodnú fotografiu (pages that include matching image) - sú
zdroje, kde bola fotografia zverejnená pôvodne. Overovatelia faktov tzv.
"fact-checkers“ odviedli dobrú prácu: prvé výsledky vyhľadávania fotografiu odhalili
ako nepravú a na podporu tohto tvrdenia poskytujú ďalšie dôkazy.

ID02
Podľa môjho názoru sú tieto výrobky vhodné skôr:
a. Pre chlapcov
b. Pre dievčatá
c. Pre chlapcov a dievčatá

Táto otázka je chyták. Nepýtame sa totiž, pre koho boli reklamy na jednotlivé hračky
navrhnuté, ale chceme vedieť, či sú “podľa môjho názoru tieto výrobky vhodné skôr pre
chlapcov, pre dievčatá, alebo pre obe skupiny bez rozdielu”. Cieľom je teda zistiť, či študenti
vnímajú stereotypné reklamy na hračky a či súhlasia s tým, že je potrebné prekonať rodové
roly pri socializácii hračiek alebo nie.
Z pedagogického hľadiska sa touto témou môžete zaoberať tak, že sa budete pýtať, pre
koho sú určené rôzne druhy hračiek na obrázkoch, aby si študenti všímali podobné
stereotypy v reklamách. Tie totiž môžu odrážať či posilňovať stereotypy prítomné v
spoločnosti.
Ak sa samotní študenti nezačnú o tejto téme rozprávať, pedagóg na túto tému poukáže a
povzbudí študentov k diskusii.

Doplňujúci zdroj k problematike:
Mičenka, Jirák: Základy mediální výchovy: kapitola 3: Stereotypy v médiách
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ID03
Pomocou internetového prehliadača zistite, kto je autorom nasledovného výroku: “Lepšie
zomrieť na vlastných nohách ako živoriť na kolenách.”

Cieľom tejto otázky nie je zistiť, či sú študenti schopní nájsť, kto je autorom tohto slávneho
citátu, ale či sú zvyknutí overovať alebo kontrolovať informácie, ktoré nájdu na internete.
Táto otázka vychádza z dvoch predpokladov. Po prvé, rôzne štúdie potvrdili, že používatelia
internetových prehliadačov, často vnímajú prvú poskytnutú odpoveď ako správnu.
Po druhé, vieme, že internetové prehliadače využívajú algoritmy, ktoré nie sú objektívne. Ak
dvadsať študentov z rovnakej triedy vyhľadá doma rovnaký pojem, dostanú rôzne odpovede
podľa toho, čo algoritmus vie o záľubách a predchádzajúcich vyhľadávaniach daného žiaka.
Konečným cieľom internetových prehliadačov teda nie je slúžiť záujmom používateľov, ale
slúžiť záujmom vlastníkov internetových prehliadačov. Preto sa používatelia musia naučiť
overovať si informácie a fakty, ktoré na internete nájdu.
Aj pri tejto téme by bolo vhodné teda začať hodinu diskusiou o tom, čo našli samotní
študenti. Kto je podľa nich autorom tohto výroku a či si svoju informáciu overovali viacerými
relevantnými zdrojmi.
Ak študenti hľadali dostatočne dlho, zistili, že sa tento výrok pripisuje viacerým ľuďom.
Niektorí tvrdia, že ho vyslovila Dolores Ibárrui, prezývaná “La Pasionaria”, počas Španielskej
občianskej vojny. Iní veria, že ho povedal Emiliano Zapata počas Mexickej revolúcie. Ďalší si
myslia, že to bol Che Guevara počas Kubánskej revolúcie. Niektorí ho dokonca pripisujú
Aischylovi.
Na základe tohto cvičenia by si mali študenti uvedomiť potrebu overovať si všetky zdroje
informácií tak, aby si zvykli na analýzu odbornosti a spoľahlivosti osoby alebo inštitúcie,
ktorá danú informáciu poskytuje.

Doplňujúce zdroje k problematike:
MARKOŠ, J.: Sila rozumu v bláznivej dobe: kapitola TEXT, podkapitola PUNC: o Autoroch,
médiách a citovaných zdrojoch.
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ID04
Nasledujúca otázka sa snaží zistiť, aké zámery, záujmy, ideológie a hodnoty, či už
prezentované otvorene, alebo medzi riadkami, tvoria základ komerčných i populárnych
médií, a povzbudiť tak kritický prístup k týmto témam:
Čo si myslíte o tejto reklame? Vyberte možnosť, ktorá sa najviac približuje vášmu názoru.
a. Páči sa mi, lebo sa s ňou stotožňujem.
b. Páči sa mi, lebo postavy sú zábavné.
c. Je zábavná, ale vadí mi, ako zobrazuje mužov a ženy.
d. Nemyslím si, že je vtipné takto zobrazovať ženy a mužov.

Zistite, aké odpovede si študenti vybrali a diskutujte s nimi o nasledovných témach:
Sexistické reklamy vytvárajú predstavy o rodových stereotypoch a spôsobujú správanie,
ktoré zo sociálneho hľadiska znehodnocuje určité skupiny ľudí. Z právneho hľadiska je
sexizmus definovaný ako diskriminácia založená na príslušnosti k pohlaviu. Inými slovami je
to nerovné zaobchádzanie bez objektívneho odôvodnenia. Z pohľadu ľudských práv je
podhodnocovanie alebo stereotypizácia žien v médiách a v reklamách otvorenou
diskrimináciou na základe pohlavia. Spomínajú si vaši študenti na príklady podobných
reklám?
Ďalej diskutujte o otázkach týkajúcich sa sexistických reklám:
Klišé o mužoch a ženách. Pri zobrazovaní žien a mužov reklamy často využívajú tradičné
rodové klišé, ktoré sa opakujú tak často, až ich verejnosť začne považovať za normálne. Tak
ako v minulosti, aj dnes tieto klišé spôsobujú, že je “ženskosť” a “mužskosť” vnímaná
skratkovito, nereálne, obmedzujúco, či hanlivo. Tento pohľad úplne ignoruje ponímanie
rôznorodosti pohlaví, ich identity a reality.
-

Môže situácia zobrazená v reklame nastať aj v skutočnosti? Ako sa podľa vás
zvyčajne lámu ľady na párty alebo stretnutiach? Robia frázy, ktoré sú zobrazené v
reklame (alebo im podobné), na ženy dojem?

Telo ako univerzálne akceptovaný reklamný nástroj a stereotypné telesné ideály. Vnímanie
žien (a niekedy aj mužov) je zredukované na ich sexualitu. Produkty sú v každom prípade
“sexualizované” prostredníctvom vizuálnych a textových prepojení. Zvyčajne je to
sprevádzané ponižovaním žien alebo mužov, pričom sa využívajú buď priame a otvorené
narážky v textoch a vizuáloch, alebo nepriame asociácie (fantázie, ktoré z nich vyplývajú). Pri
propagácii produktov určených pre ženy alebo mužov je komerčne využívaná ich sexualita.
Pokiaľ ide o rodovo neutrálne produkty využívajú sa emócie.
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Ženy sú zobrazované ako mladé a (extrémne) chudé v idealizovanej a často ponižujúcej
forme. Ich telá sú hodvábne jemné, majú dlhé, husté a lesklé vlasy. Obrázky extrémne
podvyživených a bledých žien sa spájajú s pocitom podriadenosti, nedostatkom sily. Na
druhej strane, muži sú zobrazovaní svalnatí a silní. V ideálnom prípade sa spájajú so silou,
nadradenosťou, skúsenosťami, kontrolou, “zrelosťou”, majú silné svaly a sú pripravení použiť
násilie.
-

Koľko rokov majú podľa vás mužské a ženské postavy v reklame? Viete si v
rovnakých úlohách predstaviť staršiu ženu a mladšieho muža?

Ďalšie zdroje na diskusiu:
Deti verzus Móda
(Ne)rovnosť v reklame
Sexizmus v reklame:
http://www.rpr.sk/sk/novinky/od---nahotiniek---az-po-sexizmus-genderove-stereotypy-v-rekla
me
Sexizmus v reklame:
https://zena.sme.sk/c/22334756/sexizmus-v-reklame-ma-mnoho-podob-preco-su-rodove-ste
reotypy-nebezpecne.html
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ID05
Ak by si bol profesionálnym novinárom, ktorý titulok by si si vybral?
Aj keď sú jednotlivé titulky založené na skutočných správach v tlači, všetky okrem jedného
sú z profesionálneho hľadiska nesprávne, pretože obsahujú prvky bulvarizácie a
manipulácie, ktoré je potrebné odstrániť.

a.
Žena z Alicante prišla o život rukami svojho partnera
Tento nadpis používa eufemizmus (“prísť o život”), ktorý zľahčuje vážnosť založeného
kriminálneho činu. Vyzerá to, že žena život stratila svojou vinou, nie že jej ho zobral jej partner.

b. Severoafrická žena zavraždená svojim manželom, ľavicovým aktivistom
Tu je použitá zaujatá informácia, že jej manžel je ľavicovým aktivistom.

c. Žena zavraždená vlastným manželom nebola svätica
Titulok je opäť zaujatý. To, že správanie ženy nie je vždy perfektné, nemôže ospravedlniť
vraždu.

d. Muž zavraždil svoju partnerku v Alicante
Správny titulok. Poskytuje iba potrebné informácie, ktoré zhrnuli správu bez zaujatosti.

e. Žena skonala po štyroch minútach škrtenia rukami svojho manžela
Tento titulok môže zaujať čitateľov, ale využíva pri tom toxický mechanizmus - zneužíva (a
posilňuje) najzákladnejšie inštinkty.

Doplňujúce zdroje k problematike:
Mičenka, Jirák: Základy mediální výchovy: kapitola 3: Stereotypy v médiách
Mičenka, Jirák: Základy mediální výchovy: Kapitola 2 Zpravodajství: 2/1 Fakt nebo názor, 2/4
Od události k titulku
SME.sk: Ako písať dobré titulky:
https://www.sme.sk/c/5036590/pat-veci-ktore-ma-dobry-titulok-textu.html
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