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SPÔSOBY ZOBRAZOVANIA HENDIKEPOVANÝCH 
V MEDIÁLNYCH OBSAHOCH URČENÝCH DETSKÝM 

DIVÁKOM 
 

Viktória Norisová 
 
Abstrakt 

Na príkladoch vybraných komunikátov priblíži autorka vo svojom príspevku rôzne formy 
zobrazenia hendikepovaných v mediálnych obsahoch určených detským divákom. Cie-
ľom je na základe poznatkov vývinovej psychológie, sociológie, pedagogiky a mediál-
nych štúdií poukázať na pozitívny vplyv takýchto obsahov nielen v súvislosti s integrá-
ciou hendikepovaných v detských kolektívoch, ale aj pri posilňovaní morálnych hodnôt 
a miery empatie u detských recipientov. 
 

Kľúčové slová 

detský divák – hendikep – stereotyp – Mimi a Líza – Nejmenší slon na světě – mediálna 
výchova – integrácia 

 
ÚVOD 

očas medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti Bienále 
animácie Bratislava 2014, ktorý sa opäť po dvoch rokoch konal v októbri 

2014 v Bratislave, ma zaujala skutočnosť, že sa v rámci premietaných súťaž-
ných pásem objavilo niekoľko titulov, v ktorých hlavnú úlohu zohrávali 
hendikepovaní. Ešte väčším prekvapením pre mňa bolo, že práve tieto ani-
mované príbehy publikum veľmi zaujali, dokonca sa objavili aj medzi favo-
ritmi v súťaži o Cenu detského diváka. Práve táto skúsenosť ma motivovala 
k téme môjho príspevku. 

 
CHARAKTERISTIKA DETSKÉHO DIVÁKA V KONTEXTE SKÚMANEJ 
PROBLEMATIKY 

Z hľadiska vývinovej psychológie môžeme povedať, že kľúčovým obdobím 
v živote dieťaťa pre vytváranie si vzťahu s hendikepovanými je obdobie pred-
školského veku, keď dieťa začína nadväzovať prvé kamarátske vzťahy, ktoré 
bývajú situačné, ale aktuálne majú v živote jedinca veľký subjektívny i vývo-
jový význam. Kamarátske vzťahy v tomto období, podľa M. Vagnerovej 
(2012, s. 235 – 236), ovplyvňuje niekoľko faktorov:    

P 
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a) Efekt fyzickej blízkostiEfekt fyzickej blízkostiEfekt fyzickej blízkostiEfekt fyzickej blízkosti: bývajú neďaleko, chodia do rovnakej materskej 
školy, na rovnaké ihrisko. 

b) Veková podobnosťVeková podobnosťVeková podobnosťVeková podobnosť a z toho vyplývajúce kompetenciekompetenciekompetenciekompetencie: podobné záujmy, 
schopnosť zvládnuť rovnakú hru. 

c) Schopnosť zdieľať pozitívne a negatívne emócie: detské obavy, predško-
lácke žarty. 

d) Dôležitým kritériom pre výber kamaráta je pocit príslušnosti k rovnakému pocit príslušnosti k rovnakému pocit príslušnosti k rovnakému pocit príslušnosti k rovnakému 
pohlaviupohlaviupohlaviupohlaviu a s tým súvisiaca preferencia určitých hier a spôsobu správania. 

e) Sociálnu atraktivitu zvyšuje vlastníctvo zaujímavého predmetuvlastníctvo zaujímavého predmetuvlastníctvo zaujímavého predmetuvlastníctvo zaujímavého predmetu (hračky, 
zvieraťa): dieťa sa chce podieľať na tejto výhode a získať časť prestíže, kto-
rú so sebou vlastníctvo prináša. 

f) Dôležitým kritériom, ktoré súvisí práve s nami skúmanou problematikou, 
je výzor dieťaťavýzor dieťaťavýzor dieťaťavýzor dieťaťa. Ide totiž o prvú informáciu, ktorú o dieťati rovesníci zís-
kavajú. Jedinec, ktorý je atraktívny v rámci aktuálnych noriem, býva často 
preferovaný jednak dospelými, ale aj deťmi v kolektíve. Práve v tomto 
prípade môže dochádzať k budovaniu sociálneho stereotypu, že pekné die-
ťa zároveň znamená dobré dieťa. Tento spôsob hodnotenia môže podľa 
Vagnerovej (tamže) vyhovovať viazanosti detí v predškolskom veku na vi-
diteľné znaky a ich rigidite vo vzťahu k sociálnym stereotypom. Podľa 
psychologičky má dieťa jasnú predstavu o tom, ako majú jeho rovesníci 
vyzerať, a ak sa od nej nejakým spôsobom odlišujú, môžu byť preň menej 
atraktívni, pretože zrazu stráca potrebu istoty, ktorú mu stereotyp ponúka. 
Práve preto poukazuje Z. Helus (2009, s. 241) na veľký význam rodinnej 

výchovy, v ktorej spomínané sociálne predsudky vznikajú. Konštatuje, že 
v prípade, že deti v predškolskom veku nemajú v sebe zakorenené stereotypy 
voči hendikepovaným vrstovníkom, dokážu ich veľmi dobre prijať. Vhodným 
výchovným pôsobením dokážu rodičia nielen zabrániť vytváraniu predsud-
kov, ale aj vzbudiť záujem detí o hendikepovaných a túžbu pomáhať im. Ak 
však okolie, napr. rodina, dá predsudky najavo, dieťa ich v prítomnosti hen-
dikepovaných dokáže veľmi nevhodne prejaviť. V predškolskom veku dochá-
dza k rozvoju väčšiny prosociálnych vlastností a spôsobu správania dieťaťa. 
Vagnerová (2012) sa odvoláva na psychológa Matějčeka, ktorý upozorňuje, že 
by sa ich dieťa nemalo učiť rozvíjať len v intímnom, citovo chránenom pro-
stredí rodiny, ale v kontakte s dovtedy neznámymi ľuďmi, deťmi i dospelými. 

Deti sú zvyčajne veľmi citlivé na bolesť a utrpenie iných, rodičia však mô-
žu svojím príkladom túto citlivosť pestovať alebo zničiť. B. Ferrero v publiká-
cii Šťastní rodičia apeluje na to, že deti by sa mali naučiť zvládať fyzickú bo-
lesť: 
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„... sú také zakonzervované a chránené, že len čo sa niektoré trochu uškrabne, hneď sa 
zdá, že je koniec sveta. Najväčšia pomoc, akú rodičia môžu deťom poskytnúť, spočíva 
v posilňovaní ich schopnosti postupne a vždy podľa stupňa dospelosti čeliť nepríjemným 
a náročným situáciám.“ (Ferrero, 1998, s. 98) 

 
Autor ďalej naznačuje, že vyhýbanie sa nielen svojej bolesti, ale aj bolesti 

druhých spôsobuje často aj mediálna prezentácia. 
 

STEREOTYPNÁ MEDIÁLNA PREZENTÁCIA HENDIKEPOVANÝCH 

Najmä reklama (i tá, ktorá je určená už charakterizovanej vekovej kategó-
rii detí) často kladie dôraz na fyzickú formufyzickú formufyzickú formufyzickú formu, potrebu „mať sa dobre“„mať sa dobre“„mať sa dobre“„mať sa dobre“, žiť bebebebez-z-z-z-
starostný životstarostný životstarostný životstarostný život. V reklamných spotoch, ktoré majú prilákať potenciálnych 
zákazníkov, vždy vystupujú fyzicky dokonalé a dobre naladené deti, v duchu 
už spomínaného stereotypného obrazu pekné = dobré. Ľudia so zdravotným 
postihnutím sú z bežných reklám alebo úplne vylúčení – čím sú nepriamo 
vylúčení z roly konzumenta, spotrebiteľa, čo môžeme označiť za akúsi formu 
diskriminácie –, alebo na druhej strane niektoré reklamy, najmä v snahe zís-
kať financie pre charitatívne organizácie, deformujú hendikepovaných ste-
reotypným obrazom, v snahe vyvolať u publika dojatie a ľútosť, v horšom 
prípade zosmiešniť ľudí s postihnutím. 

K stereotypizácii zobrazovania hendikepovaných však dochádza aj v iných 
mediálnych obsahoch. P. Hunt vo svojej štúdii z roku 1991 identifikoval desať desať desať desať 
stereotypovstereotypovstereotypovstereotypov, ktoré médiá najčastejšie používajú pri zobrazovaní osôb so zdra-
votným postihnutím; ich príklady nachádzame aj v mediálnych obsahoch 
určených detským divákom. 

Prvým stereotypom je zobrazenie hendikepovanej osoby ako obeteobeteobeteobete. Ok-
rem telesného postihnutia musí hendikepovaný čeliť aj ďalším krutým ranám 
osudu, nespravodlivosti. Jóbovským1 prístupom k svojmu osudu často mení 
zlé charaktery ostatných postáv. V divákovi má toto zobrazenie vyvolať súcit 
a poľutovanie nad údelom postavy a hendikepovaných zároveň. Typickým 
príkladom tohto zobrazenia je postava Tinyho Timapostava Tinyho Timapostava Tinyho Timapostava Tinyho Tima z diela Charlesa Dickensa 
Vianočná koleda. 

Druhým stereotypom je zobrazenie hendikepovanej osoby ako stelesnenia hendikepovanej osoby ako stelesnenia hendikepovanej osoby ako stelesnenia hendikepovanej osoby ako stelesnenia 
zlazlazlazla. Svoje postihnutie si zaslúži, má ho ako trest za svoje zlé skutky, ktoré po-

                                                      
1 Jób – starozákonná biblická postava. Bol bezúhonný, spravodlivý a bohabojný človek, ale Boh dovolil 

Satanovi, aby vyskúšal jeho vernosť rôznymi skúškami. Najprv prišiel o majetok a potom aj o rodinu. 
Po tom všetkom sa mu dostalo aj mnoho fyzického utrpenia. Jób v skúškach obstál a Boh ho za vernosť 
odmenil dvojnásobne. Nakoniec bol Jób znova zahrnutý požehnaním a bohatstvom. 
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čas života spáchala alebo stále koná. V príbehoch pre deti sú to často zhrbené, 
zjazvené ježibježibježibježibabyabyabyaby a strigystrigystrigystrigy, dobrým príkladom je aj postava kapitána Hookapostava kapitána Hookapostava kapitána Hookapostava kapitána Hooka 
z príbehu o Petrovi Panovi. 

Medzi často zobrazované stereotypy patrí vykresľovanie hendikepova-
ných ako tzv. „supermrzákov“„supermrzákov“„supermrzákov“„supermrzákov“ s mimoriadnymi schopnosťami, ktoré kompen-
zujú ich hendikep. Vzniká tak predstava, že každý hendikepovaný má isté 
superzručnosti. Treba si však uvedomiť, že nepočujúci nevedia vždy odčítavať 
z pier a nevidiaci nedokážu vždy identifikovať ľudí len na základe toho, že sa 
dotknú ich tváre. Ľudia na invalidných vozíkoch sa nedokážu v silnej emo-
cionálnej chvíli prekonať a zrazu sa postaviť na nohy a kráčať. Áno, sú situá-
cie, keď sa to všetko naozaj môže stať, ale aj v mediálnych obsahoch pre deti 
je potrebné poukázať na to, že ľudia sa postihnutia nedokážu zbaviť mávnu-
tím čarovného prútika. 

Medzi ďalšie stereotypy Hunt zaradil zobrazenie hendikepovaných ako 
objektov zvedavosti alebo násiliaobjektov zvedavosti alebo násiliaobjektov zvedavosti alebo násiliaobjektov zvedavosti alebo násilia, ktoré zo strany ostatných postáv zažívajú 
šikanu a ponižovanie, v mediálnych obsahoch sa vykresľujú aj ako cieľ/terč ako cieľ/terč ako cieľ/terč ako cieľ/terč 
posmechuposmechuposmechuposmechu, ako záťaž pre rodinzáťaž pre rodinzáťaž pre rodinzáťaž pre rodinu/spoločnosťu/spoločnosťu/spoločnosťu/spoločnosť. Takýmto príkladom je postava postava postava postava 
QuasimodaQuasimodaQuasimodaQuasimoda z animovaného filmu Zvonár u Matky Božej v Paríži, ktorý vzni-
kol na motívy diela Chrám Matky Božej v Paríži francúzskeho spisovateľa 
Viktora Huga. Quasimodo je zároveň príkladom ďalšieho stereotypu, a to sssse-e-e-e-
xuálnej nepríťažlivosti a neschopnosti mať hodnotný vzťahxuálnej nepríťažlivosti a neschopnosti mať hodnotný vzťahxuálnej nepríťažlivosti a neschopnosti mať hodnotný vzťahxuálnej nepríťažlivosti a neschopnosti mať hodnotný vzťah.2 

Predposledným typom stereotypného zobrazovania hendikepovaných 
podľa Hunta je vykreslenie postihnutia ako najhoršieho nepriateľa hendikpostihnutia ako najhoršieho nepriateľa hendikpostihnutia ako najhoršieho nepriateľa hendikpostihnutia ako najhoršieho nepriateľa hendike-e-e-e-
povanýchpovanýchpovanýchpovaných, ktorí trpia sebaľútostnými stavmi a trápia nimi svoje okolie. Ako 
príklad uvádza postavu Klárypostavu Klárypostavu Klárypostavu Kláry animovaného seriálu Heidi a Klára. Desiatku 
stereotypov uzatvára obraz hendikepovaných ako komparz na doplnenie akomparz na doplnenie akomparz na doplnenie akomparz na doplnenie at-t-t-t-
mosférymosférymosférymosféry v príbehoch; ide napríklad o scény so slepými hudobníkmiscény so slepými hudobníkmiscény so slepými hudobníkmiscény so slepými hudobníkmi, mrzákov 
– žobrákov na ulici a pod. 

 
PROSOCIÁLNE MEDIÁLNE OBSAHY – FORMA MEDIÁLNEJ 
PREZENTÁCIE HENDIKEPOVANÝCH 

L. Krhůtová (2007, s. 25 – 26) vo svojej štúdii zaoberajúcej sa mediálnou 
prezentáciou hendikepovaných uvádza, že výrazný pozitívny posun v zmene 
postojov voči ľuďom so zdravotným postihnutím nastáva v tých krajinách, 

                                                      
2 Napriek tomu, že hlavná ženská hrdinka prejaví náklonnosť ku Quasimodovi, lásku opätuje fyzicky 

príťažlivému, silnému a zdravému dôstojníkovi Phoebusovi. Ku Quasimodovi ju viaže skôr ľútosť 
a snaha začleniť ho do spoločnosti. 
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ktoré mediálne prezentujú zdravotné postihnutie, nie však stereotypným 
zobrazením, ale vytváraním modelových situácií už v mediálnych obsahoch 
určených detským percipientom, a to v knihách, bábkových hrách, televíz-
nom a rozhlasovom vysielaní, vo filmoch. Práve vďaka takémuto začleňova-
niu do mediálnej produkcie sa deti samotné začnú zaujímať o problematiku 
hendikepu. Zmeny prosociálneho správania kladie autorka do priamej súvis-
losti s pôsobením špeciálnych druhov programov, sledovaním ktorých sa deti 
majú možnosť priamo konfrontovať so situáciami, do ktorých sa môžu v reál-
nom živote dostať. Druhým pozitívom vhodného zobrazovania hendikepova-
ných je možnosť ich samých vidieť sa v mediálnej produkcii. 

Jedným z najlepších príkladov prosociálneho mediálneho obsahu je seriál 
Sesame StreetSesame StreetSesame StreetSesame Street,3 ktorý sa začal v USA vysielať koncom 60. rokov 20. storočia. 
V súvislosti s výchovným zameraním programu sa uskutočnilo viacero vý-
skumov. Výskumy potvrdili, že detskí diváci, ktorí seriál sledovali, boli 
ochotnejší hľadať si a nachádzať priateľov vnútri iných skupín. Na začiatku 
70. rokov sa ozývali rodičia detí so zdravotným postihnutím s tým, že ich deti 
nevidia v relácii niekoho podobného, ako sú ony samy – nepočujúce dieťa 
alebo dieťa s Downovým syndrómom a pod. Producenti ihneď zareagovali 
a začali do programu zahŕňať deti i dospelých s postihnutím v bežných život-
ných situáciách: napr. keď deti spievali pieseň, spievalo s nimi aj dieťa na vo-
zíku. Druhým príkladom je detský americký televízny program A Walk In A Walk In A Walk In A Walk In 
Your ShoesYour ShoesYour ShoesYour Shoes, kde dieťa na niekoľko dní navštívi dom rovesníka a žije spôso-
bom, ktorým sa bežne žije v navštívenom dome. V programe sa objavili deti 
na vozíčku, nepočujúce či nevidiace. Vysielal sa v rokoch 1999 – 2005 a u od-
bornej i laickej verejnosti tiež zaznamenal veľmi pozitívnu odozvu. 

 
POZITÍVNE PRÍKLADY ZOBRAZOVANIA HENDIKEPOVANÝCH 
AKTUÁLNEJ PRODUKCIE 

Aj v súčasnosti nachádzame, okrem stereotypného zobrazenia hendikepo-
vaných, pozitívne príklady mediálnych obsahov s prosociálnych kontextom. 
V nasledujúcej časti uvediem tri animované diela, ktoré sa zaoberajú danou 
problematikou. 

Prvým príkladom je český animovaný seriál Nejmenší slon na světěNejmenší slon na světěNejmenší slon na světěNejmenší slon na světě. Hlav-
nou postavou je slonie mláďa Bedříšek, ktoré dostatočne nevyrástlo a ostat-

                                                      
3 Cieľom seriálu bolo pritiahnuť k televíznym obrazovkám a vychovávať deti najmä z chudobnejších 

pomerov a etnických menšín, okrem posilnenia slovnej zásoby viedli postavičky deti k multikultura-
lizmu a vzájomnej tolerancii. 
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ným rovesníkom siaha sotva po členky. Jeho hendikepom je teda trpasličí 
vzrast. Aj tu sa spočiatku stretávame s odsudzovaním zo strany rovesníkov, 
tak ako to môže nastať aj v reálnom živote, dôležité však je, že sa hlavná pos-
tava nenechá odradiť. Nestavia sa ani do pozície obetného baránka, ani ne-
podlieha sebaľútostným stavom z prvotného odmietnutia. Naopak, spolu so 
svojím kamarátom, prostorekým Damanom Edom, sa odvážne vrhá do úloh, 
ktoré predeň stavia nielen život, ale aj jeho vlastný otec. Prínosom tohto 
animovaného seriálu je totiž aj to, že zobrazuje postoj rodiča, ktorý má nieke-
dy problém prijať hendikepované dieťa. Veľmi odľahčenou, príjemnou, no 
nie zosmiešňujúcou, formou ponúka český večerníčkový seriál modelové 
vzorce správania nielen detským divákom, ale aj samotným hendikepovaným 
a ich rodičom. 

Druhým výnimočným projektom, ktorý najmenším recipientom demysti-
fikuje svet hendikepovaných, je slovenský animovaný seriál Mimi a LízaMimi a LízaMimi a LízaMimi a Líza. Au-
torka Katarína Kerekesová poodhaľuje svet nevidiacich cez priateľstvo dvoch 
dievčatiek. Odvážna Líza, ktorá sa pozerá na svet veľkými modrými očami, 
rozvážna nevidiaca Mimi vnímajúca svet najmä ušami, cez zvuky, ruchy uli-
ce, nemá žiadne nadprirodzené schopnosti. V dome, v ktorom žijú, objavujú 
svet svojich susedov. Spoločne prežívajú fantastické dobrodružstvá. Líza so 
svojou zázračnou schopnosťou vytvárať mimoriadne situácie a zábavu; Mimi 
so svojimi zručnosťami a schopnosťami zdokonalenými vo svete, ktorý sa 
skrýva za zatvorenými dverami. Veľkým pozitívom príbehov je, že dievčatá 
v nich vystupujú ako rovnocenné partnerky, čo ocenili aj detskí diváci: 

 
„Klárka (6): Mimi a Líza boli dobré, odvážne; boli kamarátky. Mimi mala zavreté oči, nedo-
kázala všetko, ale vedela všeličo zistiť, vedela to rukami a ušami. Ani jedna nebola šikov-
nejšia ako tá druhá, vôbec nevadilo, že Mimi nevidí.“ (Pospíšilová, 2014). 

 
Ďalším pozitívom je, že v 20-ročnom pohľade do histórie ide len o druhý 

animovaný seriál z produkcie slovenskej verejnoprávnej televízie,4 o to vzác-
nejšie je, že sa zaoberá prosociálnou tematikou. 

Tretím príkladom vynikajúceho spracovania problematiky hendikepova-
ných je krátky španielsky animovaný film CuerdasCuerdasCuerdasCuerdas ( ( ( (StrunyStrunyStrunyStruny)))). Inšpiráciou 
vzniku diela bola režisérovi Pedrovi Solisovi Garciovi vlastná skúsenosť s ťaž-
ko postihnutým synom. Dej príbehu sa odohráva v internátnej škole, kde jed-
notvárny život hlavnej hrdinky Márie zmení príchod nového spolužiaka. Ni-

                                                      
4 Naposledy v roku 2010 vznikli nové časti seriálu Jurošík. Predtým však bola dlhá tvorivá odmlka. 

Centrum animovanej tvorby bolo v STV zrušené ešte v roku 2002. 
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colas je nielen telesne, ale aj mentálne hendikepovaný chlapec, ktorého si 
deväťročná Mária zoberie pod svoje ochranné krídla. Stane sa jeho najlepšou 
priateľkou i trénerkou, ktorá sa pokúsi zlepšiť jeho mobilitu. Dojímavý príbeh 
sa nekončí žiadnym „happyendom“ ani zázračným uzdravením, ako by sa 
dalo očakávať na základe Huntovho rebríčka zobrazených stereotypov. Práve 
naopak, detským príjemcom, okrem náročnej témy hendikepu, veľmi citlivo 
ukazuje aj kruté dôsledky niektorého postihnutia, akým je smrť. Máriu to 
však motivuje k tomu, aby sa stala špeciálnou pedagogičkou a pracovala práve 
s takými deťmi, akým bol jej najlepší priateľ. Španielske ministerstvo školstva 
ocenilo animovaný príbeh za jeho prosociálne a pedagogické posolstvo a sama 
z vlastnej skúsenosti môžem dosvedčiť pozitívny ohlas detských divákov po 
premietnutí filmu. Struny získali druhé miesto v detskom hlasovaní o Cenu 
detského diváka na ostatnom ročníku Bienále animácie Bratislava. 

 
ZÁVER 

Analyzované príklady dokazujú, že existuje spôsob, ako demystifikovať 
hendikep v spoločnosti a primeraným spôsobom formovať postoj dieťaťa 
k danej problematike už od útleho veku. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné:    

− zrozumiteľnou formou približovať deťom faktyzrozumiteľnou formou približovať deťom faktyzrozumiteľnou formou približovať deťom faktyzrozumiteľnou formou približovať deťom fakty o zdravotnom postih-
nutí, o pomôckach, o zariadeniach, ktoré k životu potrebujú...,    

− odpovedať im na otázku, ako pristupovať k hendikepovanýmodpovedať im na otázku, ako pristupovať k hendikepovanýmodpovedať im na otázku, ako pristupovať k hendikepovanýmodpovedať im na otázku, ako pristupovať k hendikepovaným, čo a ako 
robiť, keď sa hrajú, stretávajú, učia sa alebo pracujú s niekým, kto je 
zdravotne postihnutý. 

Najefektívnejšou formou, práve pre deti predškolského a mladšieho škol-
ského veku, sú príbehy, v ktorých sú hendikepovaní prirodzene začlenení. 
Tie poskytujú deťom akoby „scenáre modelových situácií“, ako sa v danom 
momente zachovať. Účinným nástrojom, aby dieťa dokázalo identifikovať 
prezentované posolstvo, sa stáva rodinná alebo školská mediálna výchova, 
ktorá vedie ku kritickému mysleniu, odmietaniu mediálnej stereotypizácie, 
posilňovaniu prosociálnych hodnôt. Napriek tomu, že Slovensko v hodnotení 
úrovne mediálnej výchovy vo formálnom vzdelávaní zaznamenalo progres 
a umiestnilo sa na 8. mieste spomedzi európskych krajín,5 z posledného vý-

                                                      
5 Ešte v roku 2009 sa umiestnilo Slovensko v pilotnom testovaní úrovne mediálnej gramotnosti na 23. 

mieste. Dôvodom umiestnenia Slovenska na 8. mieste v Európe je najmä to, že od roku 2009 máme 
vládou schválenú Koncepciu mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania (mnohé štáty 
tento dokument nemajú); ďalšími dôvodmi sú fakt, že mediálna výchova bola schválená v reforme 
vzdelávania od roku 2008 ako povinná prierezová téma, vznik Medzinárodného centra mediálnej gra-
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skumu Súčasný stav začlenenia mediálnej výchovy na slovenských základ-
ných a stredných školách, na ktorom participovala aj autorka príspevku, vy-
plynulo, že slovenské školy síce podľa platnej záväznej pedagogickej doku-
mentácie majú povinnosť začleniť mediálnu výchovu do obsahu vzdelávania, 
no, ako výsledky ukázali, nedochádza k tomu v dostatočnej miere. Stále je 
určité percento škôl, ktoré uvádzajú, že mediálnu výchovu nevyučujú a ich 
počet môže byť vyšší, pokiaľ na školách nedostatočne chápu obsah predmet-
nej témy (problematika médií ako predmet výučby v rámci mediálnej výcho-
vy) a mýlia si ju s mediálnou didaktikou (kde sú médiá ponímané ako pro-
striedok výučby). Na školách je nedostatočná úroveň vzdelanosti učiteľov vo 
sfére mediálnej výchovy – viac ako 90 % škôl nemá kvalifikovaných pedagó-
gov pre túto oblasť –, ktorá vyplýva z nedostatku vzdelávacích príležitostí pre 
učiteľov v súčasnosti. Aj preto je potrebné i zo strany štátu podporovať diela, 
ktoré prispejú k informovanosti a v deťoch budú podporovať toleranciu k od-
lišnosti, rozmanitosti a vnímanie rovesníkov so zdravotným postihnutím ako 
prirodzene sa vyskytujúcej súčasti ľudskej spoločnosti. 
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Media Representation of Disabled People in Original Production 
for Children 

Abstract 

The author in the paper describes how the media represent disabled people in 
programmes for children. The aim is to highlight a positive impact of good media 
presentation of disabled people, which has a positive impact on the integration of the 
handicapped into the groups of children, and at the same time strengthens the moral 
values and the degree of empathy of child viewers. 
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