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POTREBA MEDIÁLNEJ VÝCHOVY NIELEN PRE DETI 

 

Jozef MARČIN 

 

Médiá sa postupným vývojom stali neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného 

sveta, o ktorom chceme byť nielen informovaní, ale v ktorom chceme relaxovať a zabávať sa. 

„Zvykli sme si na to, že sme týmito prostriedkami obklopení vždy a všade, dokonca si svoj 

voľný čas nevieme predstaviť bez týchto vymožeností.“3 Masmédiá ovplyvňujú každého 

prijímateľa bez výnimky. Niekoho viac, niekoho menej, vedome, či nevedome. Ovplyvňujú 

nielen myslenie, ale i konanie a to nielen pozitívne, ale i negatívne. „Úlohou masmédií je 

zjednocovať ľudí a obohacovať ich život, a nie ich rozdeľovať a zneužívať. Táto formácia má 

mať na zreteli nielen technické znalosti, ale má to byť predovšetkým formácia etická 

a mravná, formácia v oblasti vnútorného života, lebo jedine takto formovaní ľudia budú 

schopní vytvárať „novú kultúru“, kultúru úcty k človekovi a k jeho dôstojnosti, kultúru úcty 

k životu, kultúru solidarity, lásky a pokoja.“4 Často sa stáva, že mnohí sú iba akýmisi 

štatistami - recipientami, ktorí iba prijímajú to, čo televízia, rádio, noviny, či internet ponúka, 

a neuvažujú nad zmyslom a dôležitosťou tej – ktorej informácie. Vážnosť tejto situácie si 

začali uvedomovať nielen mediálni analytici, pracovníci a študenti médií, ale i predstavitelia 

štátov.      

„Nevyhnutnosť vytvorenia podmienok pre realizáciu mediálnej výchovy v Slovenskej 

republike a podpora zvyšovania úrovne mediálnej gramotnosti občanov štátov Európskej únie 

priamo vyplýva z dokumentov  Rady  Európy  a  Európskej  únie,  ktoré  v  čoraz  väčšej  

miere  podčiarkujú  jej  dôležitosť v  informačnej spoločnosti. Na základe smernice o 

audiovizuálnych službách, ktorá bola transponovaná do právneho  poriadku  Slovenskej  

republiky  (zákon č. 498/2009 Z. z.,  ktorým   sa   mení   a   dopĺňa  zákon  č. 308/2000 Z. z.  

o  vysielaní  a retransmisii v znení neskorších predpisov schválený NR SR 29. októbra 2009), 

a ktorá ustanovuje pre všetky členské štáty oznamovaciu povinnosť o úrovni mediálnej 

gramotnosti, členské štáty a medzi nimi aj Slovenská republika sú povinné každé tri roky 

predkladať Európskej komisii hodnotiacu správu o aktuálnom stave a úrovni mediálnej 

gramotnosti.  

                                                 
3 PAĽA, G. a kolektív.: Vybrané praktické prístupy pre mediálnu edukáciu. Prešov: Vydala Prešovská univerzita 
v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 2010, s. 51. 
4 NOWACKI J.H.: Potrebujeme mediálnu výchovu?. Bratislava: Prednáška 2002, poznámky autora práce    
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Vzhľadom na neustály technologický vývoj sa hranica pôsobenia mediálnej výchovy 

posunula od detí a mládeže až k dospelej populácii. Jedným z jej hlavných cieľov je aj 

zabezpečenie znižovania generačných rozdielov a obmedzenia možných rizík sociálneho 

vylúčenia špecifických skupín populácie, ktoré nebudú schopné absorbovať zmeny v 

komunikačných technológiách.“ 5  

 

KRITICKEJŠÍ ZAJTRAJŠOK 

Rodina, škola a chrám sú tri základné piliere plnohodnotného rozvoja človeka - 

emočne stáleho, inteligentného a duchovne rozvinutého jedinca spoločnosti, ktorej hodnoty 

a smerovanie bude udávať svojou prácou. K vytváraniu hodnôt je nutné mať určité penzum 

vedomostí, vďaka ktorému bude môcť vykonávať svoju činnosť odborne, kvalitne, v čo 

najkratšom čase a hlavne ako samostatne uvažujúci jedinec, tak aby to bolo prospešné nielen 

pre neho samého, jeho pracovný kolektív, ale aj pre celú spoločnosť. Súčasťou vedomostnej 

hodnoty človeka, by mala byť aj znalosť rozlišovať pravdivosť/nepravdivosť resp. 

dôveryhodnosť/nedôveryhodnosť informácií, ktoré sa k prijímateľovi dostávajú aj 

prostredníctvom masovo komunikačných prostriedkov. Masmédiá, (aj tie so zameraním na 

špecifický okruh recipientov) sú inštitúcie na to priam ustanovené. Mali by vždy a za každých 

okolností vzdelávať, šíriť informácie... lenže máme vždy úplnú istotu, že to tak aj robia 

v prospech publika a nie pre ratingové čísla? Istotu nemáme takmer nikdy. Preto je 

nevyhnutné byť mediálne gramotný, čo je „schopnosť, ktorá pomáha recipientovi neformálne 

a kriticky chápať povahu masových médií, ich techniky a vplyv týchto techník. Je to 

vzdelanie, ktoré má recipientom pomôcť pochopiť, ako média pracujú, ako sú organizované 

a ako vytvárajú realitu. Mediálna gramotnosť tiež dáva recipientom možnosť tvoriť mediálne 

produkty.“6       

Mediálnu výchovu si dovolím označiť za celoživotný proces, počas ktorého sa človek 

musí neustále učiť a zdokonaľovať v odhaľovaní skutočnej pravdy tak, aby dokázal odhaliť 

stále dokonalejšie a nenápadnejšie posúvanú „pravdu“ médií, ktorá je často iba jednostranná, 

alebo nedopovedaná.  

S mediálnou výchovou, resp. s vedením k mediálnej gramotnosti sa na Slovensku začalo 

v hodine dvanástej. Obzvlášť, ak sa pozrieme na stav v obývačkách našich rodín, v ktorých sa 

pri vzhliadnutí mediálneho obsahu nedozvieme od rodiča takmer žiadne korektné hodnotiace 

                                                 
5 http://www.culture.gov.sk/media-audiovizia/koncepcia-medialnej-vychovy 
6 HORŇÁKOVÁ, S.: Vplyv násilia v elektronických médiách na deti a mládež a potreba mediálnej výchovy 
k mediálnej gramotnosti. Lublin: KUL 2002, s. 108.    
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stanovisko, prípadne iba značne zaujatý názor, ktorý nevyplýva z odbornosti rodiča v danej 

oblasti, ale často ide iba o výsledok preferovaného čítania implementovaného v danom 

mediálnom obsahu. Rodič, aj napriek faktu, že ho obklopujú médiá od narodenia, nemá 

vodidlo (potrebné penzum vedomostí o médiách) pomocou, ktorého by k danému obsahu 

pristúpil kriticky a tak odhalil skutočnú pravdu. Ako bez vedomostí chceme docieliť 

kritickosť a túžbu po pravde u dieťaťa? „Reálnou chybou dnešných dní je skutočnosť, že 

mnohí ľudia si myslí, že Pravda je nedosiahnuteľná. Preto, keď sa pýtajú, čo je pravda, 

vlastne ani nečakajú odpoveď, ale obracajú pohľad k väčšine.“7   

Podobný, ak nie rovnaký efekt môžeme sledovať dennodenne. Ľudia neustále sledujú 

niektoré z médií, v ktorých sa nám ponúkajú „osobnosti“ spoločenského a kultúrneho života. 

Uvedomil si však niektorý z konzumentov mediálneho obsahu jednu v celku podstatnú 

maličkosť; ako sa ten konkrétny človek, hviezda – star, osobnosť zaslúžila o rozvoj našej či 

svetovej kultúry? Tým, že natočila zopár šteklivých scén, prípadne zaspievala (nepochybujúc 

o jej talente a tvrdej drine) na pódiu zopár piesní je z nej tvorca kultúry!? „Fanúšikovia sa bijú 

o podpis od ľudí, ktorí nepredviedli nič viac, iba svoje tváre, banalitu, prázdne debatovanie 

a vytrvalosť, s ktorou sa usilovali o svoju odmenu. Milióny. Najvyššia hodnota, ktorú tieto 

celebrity uznávajú. Uvedomuje si teda divák čo je cieľom života? Čo je najvyšším šťastím? 

Vôbec nie láska, múdrosť, poctivosť, slušnosť, zmysluplná práca, priateľstvo, vzájomná úcta, 

solidarita, ale milión, stať sa milionárom. Celebrity stelesňujú hodnoty konzumnej 

spoločnosti. No mali by sme si uvedomiť, že skutočné hodnoty stelesňujú úplne iní ľudia. 

Nepachtia sa za tým, aby boli videní a médiá teda o nich väčšinou mlčia. Títo ľudia sa 

„neobjavujú“, ale často ich stretávame v našom každodennom 

živote. Hrozí, že pohltení potrebou sledovať celebrity, minieme ich 

bez povšimnutia.“8 Veď aj baník má talent a taktiež tvrdo pracuje, 

no jeho si takmer nik nedovolí označiť za tvorcu kultúry, tak ako 

človeka v televízii, ktorý ani nie je sám sebou, lebo to, ako ho 

vidíme, spravil tím ľudí v zákulisí. „Tak vzniká celebrita, ako 

náhrada za skutočnú elitu.“9  

 

                                                 
7 PAĽA, G. a kolektív.: Vybrané praktické prístupy pre mediálnu edukáciu. Prešov: Vydala Prešovská univerzita 
v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 2010, s. 56. 
 
8 PAĽA, G. a kolektív.: Vybrané praktické prístupy pre mediálnu edukáciu. Prešov: Vydala Prešovská univerzita 
v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 2010, s. 53. 
9 PAĽA, G. a kolektív.: Vybrané praktické prístupy pre mediálnu edukáciu. Prešov: Vydala Prešovská univerzita 
v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 2010, s. 52. 
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BUDOVANIE KULTÚRY vs. NIČENIE IDENTITY NÁRODA  

Aj o týchto veciach ponúkaných médiami treba rozmýšľať, intenzívne rozmýšľať 

a diskutovať, nielen medzi sebou počas spoločných stretnutí, no rovnako treba komunikovať i 

s deťmi, aby sa nestali akýmisi beznázorovými článkami spoločnosti, ktoré chcú len patriť do 

určitého mainstreamového prúdu, a tak pôjdu tam, kam to niekto presvedčivo zavelí. „V 

tomto smere sú práve masovokomunikačné prostriedky potenciálnymi nástrojmi zvýšenia 

konzumu, pretože sú určovateľmi moderného trendu – módy, navrhovateľmi snov cez reálne 

obrazy, ktoré sa silno dotýkajú sveta zmyslov a robia jednotlivca často až bezmocným. Zvlášť 

u mladého človeka, ktorý sa formuje.“10                                                          

Ide o akýsi defekt spoločnosti, za ktorý môžu tak médiá ako i publikum. Na 

vykreslenie tejto problematiky poukážem na národný ples plesov, konajúci sa v historickej 

budove Slovenského národného divadla v Bratislave každoročne. U nás sa ho bezplatne 

zúčastňujú „známe osobnosti spoločenského života“. V 60 

kilometrov vzdialenej Viedni sa plesu zúčastňuje elita národa, 

ktorá si za účasť platí. „Môžeme však spokojne povedať, že dnešná 

masová kultúra stvárňuje spoločenské vedomie v omnoho väčšej 

miere než kedysi. Možno aj preto, že sa už skončili časy 

priťahovania más elitou, niet nátlaku snobizmu a masovými idolmi 

sa stávajú veľmi špecifické vzory. Dnes je situácia taká, že 

predovšetkým masmédiá určujú modely masovej  kultúry a vzory 

zábavy.“11 Aj to je obraz o tom, ako dokážu médiá vplývať na svoje publikum a ako tento 

vplyv dokáže publikum akceptovať bez zamyslenia sa. „Zdá sa, že aj keď každý druh zábavy 

má svoj vlastný vplyv, predsa súčasné pravidlá našich mediálnych zábavných programov, 

predovšetkým ich úroveň, nám celkom iste vnútili masmédiá. Hoci ich cieľom je zábava, 

predsa len výberom foriem tejto zábavy možno presne ovplyvňovať spoločnosť, a práve toto 

má na zreteli mnoho majiteľov prostriedkov masovej komunikácie. Nie je to však pravidlo, 

lebo niektorí majitelia masmédií a tvorcovia zábavných programov sa neusilujú ovplyvňovať 

spoločenské vedomie, chcú len zabávať. Z toho vyplýva, že tak pri zámernom, ako aj pri 

neúmyselnom pôsobení následkov je efekt ten istý, dochádza k „ohlupovaniu.“12  

 

                                                 
10 PAĽA, G. a kolektív.: Vybrané praktické prístupy pre mediálnu edukáciu. Prešov: Vydala Prešovská 
univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 2010, s. 55. 
11 IŁOWIECKI, M. – ZASĘPA, T.: Moc a nemoc médií. Bratislava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 
vydavateľstvo Trnavskej univerzity, spoločné pracovisko TU a VEDY, vydavateľstvo SAV 2003, s. 29. 
12 Tamže  
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VEDOMOSŤ, ZNALOSŤ, ROZHĽAD 

NADOVŠETKO 

Jednou z možností, ako sa vyhnúť 

„ohlupovaniu“, je vzdelávanie, ktoré ponúka 

i mediálna výchova. Aj preto by mala byť 

bežnou súčasťou vyučovacieho procesu tak, 

ako sa od útleho detstva učíme pravidlá jazyka, 

či zákonitosti matematiky. Výchova 

k mediálnej gramotnosti by mala byť zameraná na všetkých prijímateľov mediálnych obsahov 

a nie iba na tých najmenších. Hoci vekovo najmladšie publikum je najviac ovplyvniteľné 

a preto mu treba venovať i najväčšiu pozornosť. „Deti prichádzajú do styku s médiami skôr, 

ako ich ovplyvňuje škola či iná výchovná inštitúcia a do školy už prichádzajú ovplyvnené 

mediálnou produkciou a teda aj s určitým poznatkovým 

rámcom. V detskom vnímaní sa často striedajú rozdiely 

medzi realitou a fikciou, informáciou a zábavou, dobrom 

a zlom, reklamou a skutočnými hodnotami.“13 Na dieťa 

už v prvých rokoch života číha viacero rizikových 

faktorov. Prvým z nich sú hrdinovia vytvorení v médiách 

za pomoci marketingových spoločností. Spiderman, 

Batman, Pokémoni, či Hannah Montana, to sú hrdinovia, 

s ktorými sú deti stotožnené a ktorých napodobňujú 

nielen replikami z filmov a seriálov, ale i konkrétnymi činmi. V prípade, ak rodič správne 

nezareaguje na nadmerné stotožnenie sa dieťaťa s komixovým a teda i televíznym hrdinom, 

môže sa to skončiť tragicky, tak ako pred takmer desiatimi rokmi v Japonsku, keď dieťa 

skočilo z útesu pre nadmerné stotožnenie sa s jedným z pokémonov. Dalo by sa povedať, že 

ide o extrémny prípad nedostatočnej alebo žiadnej komunikácie medzi rodičom a dieťaťom 

o videnom obsahu.  

Podobná situácia nastáva i v prípade, ak rodič neakceptuje piktogram v hornom rohu 

obrazovky o vekovej dostupnosti programu, obzvlášť ak dieťa pozerá program, ktorý má 

mapovať bežný každodenný život. Nemusí pritom hľadieť na zahraničné televízne kanály. 

Domáca produkcia ponúka dostatočné množstvo scén vhodných na diskusiu a vysvetlenie 

                                                 
13 PAĽA, G. a kolektív.: Vybrané praktické prístupy pre mediálnu edukáciu. Prešov: Vydala Prešovská 
univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 2010, s. 49. 
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dieťaťu rozdiel medzi videným a realitou. Napr. taký Panelák, ponúka vzorku moderne 

fungujúcich rodín. Paradoxom však je, že tento rodinný seriál akosi pozabudol na princípy 

normálne fungujúcej rodiny, ktoré nahradili princípy moderne fungujúceho zhluku ľudí 

napodobňujúcej model rodiny. Neprajnosť, závisť, vysedávanie v bare, opilstvo, striedanie 

partnerov, nevera. Toto všetko a ešte oveľa viac nájdeme na našej televíznej obrazovke, na 

ktorú sa neraz pozerajú aj deti neprekračujúce hranicu 12-tich rokov. Láska sa nahrádza 

chvíľkovými vzplanutiami vášne a pudov, poctivú prácu striedajú podvody a mafiánske 

praktiky. V mysli dieťaťa sledujúceho takýto obsah sa formuje obraz o takomto prirodzenom 

správaní partnerov, susedov, ľudí v bezprostrednej blízkosti. Dospelá osoba vychovaná na 

takýchto obrazoch a príkladoch môže byť v kritickej životnej situácii inšpirovaná riešením 

problémov na základe  podnetov videných v detstve, ktoré budú v pamäti jedinca hlboko 

a živo zakorenené. Dieťa má často lepšiu, alebo pestrejšiu predstavivosť, ako si rodič 

mnohokrát dokáže predstaviť. Po uspokojení dennou dávkou vytvárajúcu obraz o bežne 

fungujúcom rodinnom prostredí si pod vplyvom emócií, ktoré u dieťaťa vyvolal seriál, neraz 

dotvára scény, ktoré by mohli nasledovať v ďalšej časti. Preto sa netreba čudovať, ak dieťa, 

ktoré seriál sleduje pravidelne, vysloví úvahu skonštruovanú vzhľadom na vývoj deja, ako 

čaká na to, kedy sa už v jednej posteli vyspia jej protagonisti Kordiak s Blichárom. Hnusné, 

primitívne, bizarné, zveličené? Nie, reálne. 

 

NÁSILIE, EROTIKA, SEX, PORNO, SMRŤ  

Ďalším faktorom úzko súvisiacim s predošlým problémom je i vyobrazovanie 

posteľných, erotických, sexuálnych a porno scén objavujúcich sa na obrazovkách. Erotika, 

sex a porno by sa na obrazovke nemali objavovať skôr ako po 22. hodine. Lenže, kto to dnes 

dodržiava? Erotiku si producenti nazvú jemnou alebo nežnou, a akosi to tak prejde i do 

skorších vysielacích hodín, kedy dieťa ešte nie je v posteli, ba neraz sa tieto scény objavujú 

i v čase, kedy dieťa prichádza zo školy domov a automaticky zapína televíziu. Uspokojíme sa 

s tým, že ide iba o krátku scénu vo filme, alebo seriáli a takto sa neraz podlezie latka nielen 

mravne čistého vysielania, ale i vlastných hodnôt. Tvorcovia mediálnych obsahov sa obhajujú 

tvrdením, že oni dávajú iba to, čo divák chce. Treba si však uvedomiť i skutočnosť, že 

masovokomunikačné prostriedky majú moc. Moc však médium nemá samo od seba, ale tú 

moc médiu do rúk vložilo samo publikum. „Väčšina expertov sa však prikláňa k tomu, že 

„mediálna sexualita“ veľmi nepriaznivo vplýva na hĺbku ľudského citu a vedie k permisivite – 

dovoľovaniu si všetkého, riadenia sa výlučne potešením, bez zodpovednosti voči partnerovi. 

O probléme pornografie – samo definovanie toho, čo je pornografia a čo erotické umenie – sa 
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stále živo diskutuje. Hodnotenia v tejto otázke sa spájajú s uznávaným systémom hodnôt toho, 

kto robí hodnotenie. Okrem toho, čoraz väčšie skupiny považujú obmedzenie pornografie za 

neprípustnú cenzúru, hoci ju teoreticky uznávajú za škodlivú.“14                   

Nemenej nepriaznivým vplyvom na 

detského diváka a celé publikum, 

o ktorom treba diskutovať a vysvetliť 

jeho príčiny má vyobrazovanie násilia 

a smrti. „Hoci samotné masmédiá 

neprodukujú zlo, predsa môžu 

znásobiť jeho silu a následky, môžu 

sa pričiniť o rozklad, nárast 

nebezpečenstva a stresu, môžu 

prebúdzať žiadostivosť a odvracať ľudí od reality, uvádzajúc ich do sveta klamu, a namiesto 

toho, aby posilňovali medziľudské vzťahy, budú ich búrať. Jednostranné prezentovanie, ako 

efekt autonómie masmédií, sa uberá v smere deformácie.“15 Tu sa však treba pozastaviť 

a rozdeliť túto problematiku na dva prúdy. Zobrazenie násilia a smrti sa môže uberať 

komerčnou líniou, ale rovnako môže ísť i o zobrazenie násilia a smrti v spravodajstve. 

Pochopiteľne, že medzi oboma druhmi propagácie násilia a smrti je veľmi krehká hranica, 

keďže i spravodajstvo toho ktorého médiá sa snaží čo najlepšie predať a zaujať svoju cieľovú 

skupinu. Pre obe línie by však mala platiť legislatíva konkrétnej krajiny. Na Slovensku ide o 

zákon 216/2010 Z. z., ktorý vychádza zo zákona 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 

a jeho ďalších zmien a doplnení.16 Ochranu diváka nielen pred vyobrazovaním násilia, smrti, 

erotiky a sexu by mali zabezpečovať §19 a 20. Otázne je, ako sa tieto paragrafy dodržiavajú 

v našich domácnostiach. Obzvlášť 4 a 6 odsek §20, ktorý prikazuje médiám uplatňovať 

jednotný systém označovania nevhodných obsahov pre danú vekovú skupinu ľudí.17 Aj 

napriek tomu, že sa tak deje, účinnosť a kontrola dodržiavania zákona resp. konkrétneho 

                                                 
14 IŁOWIECKI, M. – ZASĘPA, T.: Moc a nemoc médií. Bratislava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 
vydavateľstvo Trnavskej univerzity, spoločné pracovisko TU a VEDY, vydavateľstvo SAV 2003, s. 29. 
15 PAĽA, G. a kolektív.: Vybrané praktické prístupy pre mediálnu edukáciu. Prešov: Vydala Prešovská 
univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 2010, s. 52. 
16 Úplné znenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 147/2001 Z. z., zákonom č. 
206/2002 Z. z., zákonom č. 289/2005 Z. z., zákonom č. 95/2006 Z. z., zákonom č. 121/2006 Z. z., zákonom č. 
13/2007 Z. z., zákonom č. 220/2007 Z. z., zákonom č. 343/2007 Z. z., zákonom č. 654/2007 Z. z., zákonom č. 
167/2008 Z. z., zákonom č. 287/2008 Z. z., zákonom č. 516/2008 Z. z., zákonom č. 77/2009 Z. z., zákonom č. 
318/2009 Z. z. a zákonom č. 498/2009 Z. z.). 
17 http://www.rada-rtv.sk/sk/spravy/?aktualitaId=925 
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paragrafu je na nás samotných, ktorí médiá sledujeme  a máme v moci ovplyvniť možnosti 

sledovanie maloletých divákov.  

 

ZBYTOČNOSŤ PRIAMEHO KONTAKTU V KYBERNETICKEJ DOBE 

Médiá a samotný vývoj techniky nepochybne ovplyvnili i náš spôsob komunikácie. 

Človek je zo svojej podstaty človek sociálny a komunikatívny, to znamená, že každý človek 

pociťuje nielen potrebu ľudského tepla, ale rovnako chce patriť do nejakého spoločenstva, 

kde by mohol komunikovať s ostatnými. Kedysi bolo bežné, že sa ľudia stretávali pri nutných 

prácach ako spriadanie ľanu, na páračkách, alebo na dedinských zábavách. Ľudia sa stretávali 

nielen preto, že museli, ale chceli. Dnes vedieme pohodlnejší život. Informácie sa k nám 

dostávajú prúdom a komunikácii tvárou v tvár už neprikladáme takú váhu ako kedysi. Sme 

moderní, máme internet, tak prečo nevyužiť i túto možnosť kyber priestoru. Posúvame sa od 

interpersonálnej k intrapersonálnej komunikácii. Dnešná spoločnosť nie je donútená stretnúť 

sa fyzicky a komunikovať. Stačí zodvihnúť telefón, alebo sadnúť za počítač a poslať dotyčnej 

osobe elektronický list, či poslať rýchlu správu prostredníctvom niektorej elektronickej 

sociálnej siete. Niežeby bolo niečo zlé na skutočnosti, že ľudia medzi sebou komunikujú, hoci 

v inej forme, ale pri tomto druhu komunikácie sa vytráca osobnosť, čo môže viesť k zneužitiu 

situácie a využití osoby, alebo osôb z oveľa menším úsilím ako pri personálnom kontakte. 

Možnosti na komunikáciu sú veľké, vedie to však k odcudzeniu, a komunikáciu medzi sebou 

nahrádzame virtuálnym svetom.    

Negatívom je, že pri elektronickom type komunikácie sa často zabúda na spisovný 

jazyk, čo vedie k dialógu cez rôzne skratky, neologizmy a žargón mladých, s ktorým ich 

materinský jazyk nemá veľa spoločného. Preto treba dieťaťu/tínedžerovi rozumne vysvetliť 

nielen potrebu zdokonaľovania sa v materinskom jazyku, tak vo verbálnom ako aj 

v písomnom prejave, ale predovšetkým o zneužití osobných údajov proti dieťaťu samotnému.       

„Medzi najzásadovejšie kritiky masovej kultúry (a vplyvu médií na spoločnosť vôbec) patrila 

skupina nemeckých intelektuálov označovaná ako frankfurtská škola. Členov skupiny najviac 

spojoval kritický prístup súčasnej spoločnosti a fungovanie ich inštitúcií, rovnako ako 

nemilosrdná kritika reprodukčných podmienok vládnucich spoločnosti.“18 Birminghamská 

škola na čele so Stuartom Hallom sa už v 60. a 70. rokoch 20. storočia zamerala na „masové 

médiá a na oblasti, ktoré sú s konaním a pôsobením masových médií spojené, zvlášť na 

správanie mladých ľudí, vznik subkultúr, vzdelania, rasové a etnické otázky a rod (gender).“19 

                                                 
18 JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha: Portál 2003, 2007, s. 79. 
19 JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha: Portál 2003, 2007, s. 107. 
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Išlo o prvé dve inštitúcie zaoberajúce sa výskumom, správaním, smerovaním a vplyvom 

médií. Tak ako v minulosti i dnes sa môžeme zamýšľať nad intenzitou vplyvu na 

priemerného, nadpriemerného, či podpriemerného príjemcu. Médiá však nepochybne majú 

vplyv. Ako ilustračný príklad ovplyvnenia médiami uvediem tureckú telenovelu Tisíc a jedna 

noc vysielanú na našom území. Po získaní si širokého publika prežíva nejeden člen tejto 

skupiny určitý druh zosobnenia sa v reálnom živote, kde sa o vývoji deja nielen zhovára so 

svojím okolím, ale veľakrát ho i porovnáva s videným obsahom. Určitou formou extrémneho 

ovplyvnenia je i fakt, že na Slovensku máme malých Onurov a Šeherezády. Jasný príklad 

ovplyvnenia médiami a antikritického prístupu k prijímanému obsahu. Je tu však ešte jeden 

faktor, ktorý divák prehliada. Ide o nenápadný vplyv tureckej kultúry na našu kultúru rovnako 

i naše ďalšie smerovanie.  

Preto sa domnievam, že je priam nevyhnutné budovať a rozvíjať mediálnu pedagogiku 

a edukačné myslenie. Len ak človek a spoločenstvo bude rozmýšľať nad tým čo prijíma a aké 

vplyvy pôsobia na jeho úsudok môže posunúť nielen seba, ale i celé svoje spoločenstvo 

o stupeň vyššie.    
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