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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• mediálna gramotnosť, spracovanie informácií, kompetencie 

Krátka anotácia 

• cieľom stretnutia bolo popísať mediálnu gramotnosť prostredníctvom nevyhnutných 

kompetencií potrebných pre aktívnu a uvedomelú účasť človeka v súčasnej mediálnej 

spoločnosti. Existuje model obsahujúci desať mediálnych kompetencií. Model poskytuje 

prehľadný a zrozumiteľný obraz o tom, čo je to mediálna gramotnosť a súčasne slúži ako 

východisko pre vzdelávanie v tejto oblasti.  



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod - práca s informáciami 

2. Model 10 kompetencií mediálnej gramotnosti 

3. Diskusia - výmena skúseností 

Hlavná téma stretnutia:  

Práca s informáciami 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Moderné IKT uľahčujú a urýchľujú prístup k množstvu informácií. V obrovskom množstve 

informácii z rôznych komunikačných kanálov sa musíme naučiť orientovať, to znamená, že 

by sme mali vedieť čítať a analyzovať mediálne obsahy, rozumieť im a využívať ich pre svoje 

potreby. Mediálna gramotnosť by sa tak mala stať našou základnou zručnosťou.  

2. Rozdelenie a popis desiatich kompetencií vychádza zo správy "Measuring media 

literacy/Meranie úrovne mediálnej gramotnosti" (2011, EYE a.o.) a z najnovších poznatkov 

participujúcich odborníkov. Vo všetkých kompetenciách sú obsiahnuté tri komponenty - 

vedomosti, zručnosti a postoje. 

Popis kompetencií: 

➢ porozumenie, ako narastá vplyv médií na spoločnosť 

➢ porozumenie, akým spôsobom sú médiá konštruované 

➢ porozumenie, ako médiá vykresľujú realitu 

➢ ovládanie a využívanie vybavení, softvéru a aplikácií 

➢ ovládanie a využívanie orientácie v prostredí médií 

➢ komunikácia ako vyhľadávanie a spracovanie informácií 

➢ komunikácia ako vytváranie obsahu 

➢ komunikácia ako participácia na sociálnych sieťach 

➢ stratégia so zámerom uvedomenia si /reflexie vlastného využívania médií 

➢ stratégia so zámerom dosahovania svojich cieľov prostredníctvom médií 

Je potrebné si uvedomiť ako niektoré média môžu podsúvať falošné správy, ktoré môžu 

ovplyvňovať naše postoje, názory dokonca naše konanie. Preto je dôležité nepodľahnúť 

každej novej reklamnej informácií. Musíme byť schopní nájsť to, čo hľadáme, vybrať čo 

potrebujeme a určiť ako sú tieto informácie spoľahlivé. Okrem efektívnych stratégií 

vyhľadávania je potrebné mať aj zručnosti na ukladanie, opakované použitie a zdieľanie 

informácií s inými.  Byť mediálne gramotný znamená byť schopný vytvoriť funkčný a 

príťažlivý mediálny obsah a zároveň ho aj vedieť priblížiť a doručiť svojej cieľovej skupine.  

3. V diskusii členky klubu uvádzali skúsenosti s vyhľadávaním informácií. Podľa toho aké 

produkty si prehliadame, alebo aké veci lajkujeme, internetový algoritmus nám bude 

prednostne ponúkať takýto obsah. Nedostatok času nás núti čítať informácie povrchne, preto 

máme tendenciu už prvú informáciu považovať za pravdivú a nezvýši nám čas na 

analyzovanie informácií. Problémom je tiež anonymita, niekedy je ťažké sa dopátrať meno 

autora alebo inštitúcie, ktorá informácie zverejnila, alebo kto uverejňuje príspevky na 

sociálnych sieťach.  Celý obsah na sociálnych sieťach je tvorený tak, aby nás prilákal, aby 

sme čo najviac času trávili na sieťach, klikali, lajkovali, komentovali, zdieľali a hlavne 

nakupovali.  



13. Závery a odporúčania: 

 

Z dnešného stretnutia Klubu IT zručností vyplynuli nasledujúce závery a odporúčania: 

• naučiť sa rozlišovať reklamné a spravodajské informácie 

• naučiť aj žiakov kriticky hodnotiť, analyzovať a prijímať informácie 

• viesť žiakov k digitálnej miernosti – to znamená efektívne využívať čas strávený na 

internete, aby nepodľahli závislosti od virtuálneho sveta 
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