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Proč výzkum mediální gramotnosti?

Deklaratorní fáze

18. - 31. 5. 2018, n=1561,

reprezentativní vzorek, kvótní výběr, 15+

Ověřovací fáze

18. - 29. 6. 2018, n=244,

výběr odráží zastoupení segmentů MG

Syntéza dat

Korekce výsledů

Společenská poptávka

Diskuze v médiích, vzdělávacích institucích, veřejné správě

Absence erudovaného výzkumu

Spekulace o úrovni mediální gramotnosti

Dobrá vůle ČT podpořit projekt

Iniciativa S/M
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5

6 Metodika výzkumu
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definice oblastí1. indikátory / definice otázek2. stanovení váhy3. deklarace4.

Jak jsme k tomu přistoupili
Konstrukce mediální gramotnosti - schéma

Technické 

znalosti/dovednosti

Vlastnictví a 

kontrola médií

Média veřejné 

služby
Znalost 

mediálních 

formátů

Hodnocení 

komunikačních 

záměrů

Participace na 

mediálním obsahu

definice ověřovacích otázek, 

výběr respondentů pro 

ověřovací fázi,

výpočet korekčního koeficientu

výpočet dílčích skórů, 

nekorigovaná MG

ověření / korekce5. výpočet celkové MG6.

F á z e  d e k l a r a c e

F á z e  o v ě ř e n í



Definice dílčích oblastí

1. Technické znalosti a dovednosti

2. Ovládání TV a internetu, znalost pojmů, povědomí o moderních technologiích

2. Vlastnictví a kontrola médií

3. Znalost tuzemských i zahraničních vlastníků, legislativy a práv příjemců mediálních sdělení

3. Média veřejné služby

4. Znalost, charakteristiky a poslání veřejnoprávních médií veřejné služby, přehled o koncesionářských poplatcích

4. Znalost mediálních formátů a žánrů

5. Znalost a schopnost odlišit mediální formy (zpravodajství, žurnalistika, nová média, investigativní žurnalistika atd.)

5. Hodnocení komunikačních záměrů

6. Schopnost interpretace a identifikace mediálních sdělení, praktické ověření schopností interpretace

6. Participace na mediálním obsahu

7. Aktivita na straně příjemců mediálních sdělení, povědomí o možnostech, intenzita vlastní produkce či přispívání



Celková mediální gramotnost



Dosažená mediální gramotnost

Gramotnost Váha



Skladba mediální gramotnosti

o Polovina populace ČR se řadí do segmentu

střední mediální gramotnosti

o Do segmentů vysoké a nízké MG padá v obou

případech zhruba čtvrtina



Skladba mediální gramotnosti

Rozdíly mezi segmenty odlišují 

zejména výsledky MG z oblastí:

• hodnocení komunikačních záměrů 

• technické znalosti

• znalost mediálních formátů

Korekce výsledků zejména v oblasti:

• znalost mediálních formátů

Všichni



Mediální gramotnost v sociodemografických skupinách

o Úroveň MG významně roste

s dosaženým vzděláním

o Muži dosahují vyšší úrovně MG

o Praha nadprůměrná (zbytek ČR

podobný)

o Ekonomicky aktivní jsou gramotnější



Ohodnoťte svoji mediální gramotnost

o Třetina respondentů s nízkou MG se

výrazně přeceňuje (uvádí 6-10)

o Pouze 1 z 10 lidí s vysokou MG se

podceňuje (0-5)

o Dunning-Kruger efekt



Jak se vyznáte v médiích?

o Téměř 1/3 populace přiznává, že nepátrá po

důvěryhodnosti mediálních sdělení

o Subjektivní odhad mediální gramotnosti

částečně kopíruje tu objektivní (naměřenou)



Nízká MG

Segmenty mediální gramotnosti
…ČASTEJI  TO JSOU:

Střední MG Vysoká MG



Dílčí mediální gramotnost
Technické dovednosti



Nastavit parametry obrazu (umí 85 %)

Vyhledat pořad (84 %)

Znalost termínu DVBT-2 (70 %)

Vyhledat portály (91 %) a konkrétní články (89 %)

Spustit video (89 %)

Nalézt informaci na základě odkazu (85 %)

Sledování z archivu (65 %)

Rodičovský zámek (67 %)

Nahrávání pořadů (68 %)

Připojení TV k internetu (71 %)

Termíny HbbTV (23 %) a terestrické vysílání (30 %)

Blokování reklamy (61 %)

Technické dovednosti: nejvyšší dílčí gramotnost

Nadprůměrně informováni o DVBT-2



Dílčí mediální gramotnost
Vlastnictví a kontrola médií



o Znalost vlastníka MAFRA vyšší než 

u ostatních, přesto podprůměrná, 

významné rozdíly mezi úrovní MG

o Téměř neznámý vlastník E2 a F1

o Slabá znalost příslušnosti k mediálním 

skupinám

Vlastnictví a kontrola médií: vlastník a skupina



Vlastnictví a kontrola médií: kontrolní mechanismy



Povědomí o dohledu RRTV, která i uděluje licence

Částečná znalost majitele MAFRA (38 %) a TV NOVA

Částečná znalost zákona o svob. přístupu k info.

Kam se obrátit se stížností (třetina)

Kdo jmenuje členy RRTV (třetina)

Mizivá znalost vlastníků médií (E2, F1, Seznam)

Neznalost mediálních skupin spojených 

s dílčími médii (Prima, Novinky, Barrandov)

Vlastnictví a kontrola médií: druhá nejslabší gramotnost

Lépe se orientují v problematice kontroly

(kdo dohlíží na vysílání, jmenuje členy

RRTV a co umožňuje zákon o svobodném

přístupu)

Dokáží správněji určit vlastníky médií



Dílčí mediální gramotnost
Média veřejné služby



Média veřejné služby: média patřící mezi veřejnoprávní



Média veřejné služby: praktické znalosti



Média nepatřících mezi veřejnoprávní

Kdo musí platit koncesionářské  poplatky

Veřejnoprávní média nejsou svázaná 

s komerčními a nejsou podřízena vládě

Charakteristiky veřejnoprávních médií (nezávislost, 

inkluzivita, vlastní tvorba, omezení reklamy)

Neznalost termínu vyvážené zpravodajství

Neznalost hlavního poslání médií veřejné služby

Neznalost, kdo má kontrolu nad hospodařením ČT

Neznalost výše koncesionářských poplatků

Média veřejné služby: průměrná gramotnost

Nejlepší přehled o konces. poplatcích

a poslání veřejnoprávních médií (platí

i pro čtenáře Novinek a Seznamzpráv)

Dvě pětiny se ale domnívají, že média

veřejné služby jsou financována státem

(platí i pro čtenáře iDnes)

Znalost konces. poplatků roste s věkem

Mladí lidé si naopak více uvědomují 

nezávislost veřejnoprávních médií 



Dílčí mediální gramotnost
Znalost mediálních formátů a žánrů



Znalost mediálních formátů a žánrů



Dílčí mediální gramotnost
Hodnocení komunikačních záměrů



Problém s identifikací falešných zpráv…

100 %
38 %

62 %

21 %

44 %

23 %

18 %

Co se podle Vás oficiálně 

označuje pod pojmem 

„fake news“? 

Dokážete odlišit „fake 

news“ od ověřené zprávy?
Uveďte, na základě čeho je 

dokážete odlišit:

ověření 

informace z 

jiných zdrojů, 

věrohodnost 

zdroje...

selský 

rozum, 

zkušenosti, 

vlastní 

úsudek, 

intuice, 

nejsem 

blbej...



Deklarovaná schopnost ověřit si informaci (87 %)

Znalost termínu fake news

Schopnost poznat bulvární sdělení (58 %)

Znalost zdroje zisku komerčních médií

Povědomí o povinnostech veřejnoprávních médií

Identifikace PR článku (22 %)

Identifikace fake news (23 %)

Identifikace stereotypizace (25 %)

Identifikace product placementu (28 %)

Zákaz vulgarismů před 22. hodinou

Zákaz pornografie a násilí

Hodnocení komunikačních záměrů: slabší gramotnost

Lépe znají termíny a umí je rozpoznat

Lépe poznají pravdivá tvrzení o médiích



Mediální gramotnost v ČR je spíše nízká
v průměru dosahuje 39 bodů ze 100 možných

= 
velký prostor pro osvětu



MG závisí na vzdělání, věku a pohlaví
lepší MG dosahují věkové kategorie 30-59 let a muži,

výrazně vyčnívají lidé s VŠ vzděláním



Vysoká MG se pojí s kombinováním zdrojů
a pravidelným sledováním internetu, sociálních médií, rozhlasu, tisku i TV

Za aktivní uživatele médií se považují 

především uživatelé sociálních sítí



Vysoká technická připravenost
ale nízká schopnost interpretace



Představy o vlastnictví médií mlhavé
negativní vliv na MG i na orientaci v mediálních sděleních



Kdo zná žánry a zákulisí médií,
vyzná se i v komunikačních záměrech



Mediální gramotnost je proměnlivá!
vyžaduje pravidelný monitoring,

identifikaci slabších oblastí



Děkujeme za pozornost

www.stemmark.cz

Smrčkova 2485/4

180 00  Praha 8

Pavel Šimoník
Ředitel výzkumu

simonik@stemmark.cz

Jan Burianec
Projektový manažer

burianec@stemmark.cz

Renata Týmová
Vedoucí výzkumu a analýz ČT

Renata.Tymova@ceskatelevize.cz

Jiří Kubíček
Zástupce vedoucí výzkumu a analýz ČT

Jiri.Kubicek@ceskatelevize.cz



Přílohy



Cíl výzkumu

o Zjištění stupně mediální gramotnosti v 

populaci

o Ověření deklarace a následná korekce MG

o Stanovení úrovní MG

o Sociodemografický a mediální popis 

Detaily terénního šetření

o Face-to-face a online dotazování

o Reprezentativní populace ČR 18+ (kvótní výběr)

o 1. fáze, n = 1561

o 2. fáze, n = 244

o 18. - 31. 5. a 18. - 29. 6. 2018

Parametry výzkumu



Konstrukce mediální gramotnosti 

Fáze deklarace Fáze ověření

Dílčí oblasti Otázky Váha
Deklarovaná 

MG

Ověřovací 

otázky

Výběr 

respondentů
Korekce MG

Technické dovednosti 24 ot. 10 % 6 ot. n=244

Vlastnictví a kontrola médií 22 ot. 15 % 3 ot. n=244

Média veřejné služby 30 ot. 15 % 1 ot. n=244

Znalost mediálních formátů 7 ot. 20 % 3 ot. n=244

Hodnocení komunikačních záměrů 20 ot. 30 % 3 ot. n=244

Participace na mediálním obsahu 9 ot. 10 % ---- n=244

MG
Korigovaná 

MG



Za aktivní se považují hlavně uživatelé sociálních sítí

Podnikatelé častěji píší do redakce

Participace na mediálním obsahu 

Velmi nízká participace

Jen 1 z 10 kontaktoval média

Pouze čtvrtina se považuje za aktivní

I kontakt na Facebooku je sporadický

Jen třetina je přesvědčená, že mediální prostor v ČR

je dostatečně otevřený pro zpětnou vazbu (častěji

diváci ČT)



Kdo by měl dělat osvětu

Osvětě v oblasti mediální gramotnosti by se

měly věnovat zejména:

o Média veřejné služby

o MŠMT

o Samotná média

o Stát

Jasný názor mají hlavně mediálně gramotní

Lidé s nízkou mediální gramotností přenášejí

odpovědnost obecně na stát nebo nevědí



Je důležitější svoboda obsahu nebo bezpečí uživatelů?

o Se stoupající úrovní MG se zvyšuje preference

svobody obsahu nad bezpečím uživatelů



Pomáháme nejen našim klientům

Podporujeme Pomocné tlapky, které 

se zabývají výcvikem asistenčních psů

Spolupracujeme s hospicem 

Cesta domů, který poskytuje paliativní 

péči v závěrečném stádiu života

Jsme členem Klubu bojovníků proti 

korupci Transparency International

Podílíme se i na dalších projektech: 

Lékaři bez hranic, Adra…

Pravidelně přispíváme 

organizaci Člověk v tísni

Pomohli jsme vybavit oddělení 

pediatrie FN Na Bulovce


