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Kurikulární reforma počítá se zavedením mediální výchovy na základní školy od roku 2007 a následně také na školy střední. V této práci bych chtěl nabídnout svou perspektivu na výuku mediální výchovy na středních školách, uvést všechna základní témata, jež by ve středoškolské mediální výchově neměla chybět, a uspořádat je do ukázkového učebního plánu.
Způsob, jakým se mediální výchova do výuky začlení, ponechává kurikulární reforma na uvážení jednotlivých škol. Ty ji mohou včlenit do výuky dvěma různými způsoby: (1) buď začlenit jednotlivá témata do souvisejících témat v jiných, již vyučovaných předmětech (např. historické souvislosti vývoje médií do dějepisu, žurnalistické žánry do českého jazyka apod.), anebo (2) začít vyučovat mediální výchovu jako zvláštní, samostatný předmět nebo eventuálně jako souvislý blok v rámci jiného předmětu (zde by byly podle mého názoru vhodné pouze základy společenských věd, tedy nikoli čeština ani dějepis, k nimž lze přičlenit pouze konkrétní aspekty mediální výchovy, nikoli mediální výchovu v celé úplnosti). 
Ideální by podle mého názoru byla kombinace obou těchto přístupů, přičemž přístup (1) by sám o sobě v žádném případě nestačil. Při rozčlenění mediální výchovy do jiných předmětů hrozí, že některé oblasti zůstanou nevyhnutelně nepokryty a vynechány, a je tu i další riziko – u vyučujících, jež mají na starosti dané předměty (dějepis, český jazyk...) řadu let, hrozí, že si již vyvinuli určité stereotypy a na nově přidané úseky mediální výchovy by zapomínali, a při nedostatku času by je dokonce mohli vypouštět jako zbytečné. 
Přístup (2), tedy zavedení mediální výchovy jakožto samostatného předmětu nebo souvislého bloku v rámci jiného předmětu, považuji za mnohem efektivnější a přínosnější pro studenty. Optimální by byla kombinace s přístupem (1), na který se ovšem nelze spoléhat, a proto by měl předmět nebo blok věnovaný mediální výchově pokrýt celou tuto oblast a nespoléhat se, že vybrané části odučí učitelé již zavedených tradičních předmětů.

Ve svém ukázkovém návrhu učebního plánu mediální výchovy budu proto vycházet právě z tohoto druhého přístupu. Jednotlivá témata, která by měla mediální výchova v každém případě pokrýt, uspořádám do osnovy na jedno školní pololetí (a jednu vyučovací hodinu týdně), což považuji za absolutní minimum, jež by měly střední školy mediální výchově věnovat. Školní pololetí má zhruba 20 týdnů čili 20 vyučovacích hodin pro předmět vyučovaný jednou týdně; odečteme-li 2 hodiny jako rezervu pro případ svátků, ředitelského volna apod., zbude nám zhruba 18 vyučovacích hodin, do kterých se v následujícím přehledu pokusím vměstnat a uspořádat všechna hlavní témata.

1. Komunikace. Základní definice komunikace a jejích složek, lineární a kruhový model komunikace. Typy komunikace. Komunikace mediální jakožto konkrétní aplikace všeobecného modelu komunikace.

2. Typy médií. Definice média. Typy médií – dělení podle technologické podstaty (tištěná, audiovizuální, nová); dělení médií podle periodicity; dělení médií podle vlastnictví; dělení médií podle obsahu.

3.-4. Typy mediálních obsahů. Zpravodajské i nezpravodajské obsahy v tisku i jiných typech médií. Žurnalistické žánry.

5. Vnitřní fungování médií. Vlastník, šéfredaktor, redakce. Chod redakce, její členové – autoři příspěvků, editoři atd. Stereotypy. Zpravodajské hodnoty.

6.-7. Komerční podstata médií, vlivy na obsah médií. Média na dvojím trhu – média jako zboží, média jako obchodníci s pozorností čtenáře (reklama). Způsob, jakým může komerční podstata médií ovlivňovat jejich obsah. (Existují média, která jsou nekomerční? Pokud ano, kdo nebo co může ovlivňovat jejich obsah?)

8.-9. Reklama. Co všechno je reklama, jaké má podoby, kde všude ji najdeme. Product placement.

10. Regulace médií. Autoregulace (etické kodexy) i vnější zásahy (legislativní úprava fungování médií).

11.-12.-13. Nová média. Internet jako prostředí, zahrnující řadu různých „submédií“: www stránky, e-mail, ICQ atd. Rozdíl mezi jednotlivými www stránkami („není www stránka jako www stránka“), jejich autorstvím, účelem a spolehlivostí informací. Zpravodajské stránky, blogy, spolehlivé zdroje informací, vyhledávače. Bezpečnost informací na internetu.

14.-15.-16. Historie médií: Historie tisku.

17. Historie médií: Historie rozhlasu.

18. Historie médií: Historie televize.

Jednotlivá témata by bylo vhodné probírat nejen prostřednictvím teoretického výkladu, ale také – nebo možná především – prostřednictvím praktických cvičení a ukázek. Například historická část by neměla být pouze suchým výčtem názvů, jmen a dat – historie tisku by neměla postrádat vzorky periodik a jejich srovnání s dnešními novinami, v historii rozhlasu a televize by neměly chybět ukázky ilustrující počátky a vývoj vysílání apod. Na závěr ještě uvedu několik příkladů aktivit, díky nimž si studenti uvědomí základní principy fungování a vlivu médií lépe a snadněji než prostřednictvím „suchého“ výkladu:

- Dejte studentům za domácí úkol v průběhu jednoho celého dne sledovat, s jakými médii přicházejí do styku a pokud možno i to, kolik času s nimi tráví. Ještě předtím si se studenty ujasněte, co všechno jsou vlastně média. Položte studentům tuto otázku a všechna média sepište na tabuli – v seznamu by neměl chybět nejen tisk (vhodné rozdělit na noviny a časopisy, či přesněji na informační a zábavní), rozhlas, televize, ale ani internet, knihy, počítačové hry či poslouchání hudby. Následující týden se studenty proberte jejich odpovědi – cílem aktivity je, aby si uvědomili, kolik času s médii každodenně tráví a že před nimi v podstatě „není úniku“.

- Ve druhé polovině vyučovací hodiny dejte za úkol studentům napsat krátkou, cca deseti- až dvacetiřádkovou zprávu o aktuální, všeobecně známé události; hlavní fakta události pro jistotu v bodech sepište na tabuli. Smyslem aktivity je, aby si studenti prakticky vyzkoušeli kompozici zprávy (princip obrácené pyramidy – nejdůležitější informace v úvodu zprávy a méně důležité na konci, protože v případě nutnosti krácení zprávy se krátí odzadu; čelo zprávy odpovídá na základní otázky kdo, co, kdy, kde, proč a jak; background se dává na konec zprávy). Zdůrazněte, že tento princip se používá pouze ve zpravodajství, jehož smyslem je co nejefektivněji a nejrychleji informovat; jiné žurnalistické formáty (reportáž, analýza, článek) mohou – a většinou také mají – jinou kompozici.

- Napište na tabuli seznam témat nebo titulků článků, ať už smyšlených nebo vybraných z novin, které vyšly např. v průběhu minulého týdne. Studenti se pokusí určit, které z českých deníků (Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Deníky Bohemia, Blesk, Aha!) by se tomuto tématu věnovaly a které nikoli, případně pro které by toto téma mohlo být náplní hlavní zprávy a pro které by bylo pouze okrajové.

- Zvolte některou významnou událost předchozího týdne (takovou, která by se v nějaké podobě objevila v každém deníku, ať bulvárním, nebo seriózním), a dejte jedné části studentů za (domácí) úkol zpracovat toto téma pro bulvární deník a druhé části pro deník seriózní. Cílem je, aby si studenti uvědomili rozdílný náhled bulvárního a seriózního tisku na tutéž událost; proto studentům v každém případě dovolte, aby se inspirovali v článcích, jež o zvoleném tématu média publikovala.

- Zvolte některou významnou politickou událost předchozího týdne, a dejte jedné části studentů za (domácí) úkol zpracovat toto téma tak, aby vyznělo ve prospěch levice („jak by článek napsalo Právo“), a druhé části studentů tak, aby vyznělo ve prospěch pravice („jak by článek napsaly Lidové noviny nebo Hospodářské noviny“). Cílem je, aby si studenti uvědomili rozdíly v tom, píše-li o stejné události levicově nebo pravicově orientovaný tisk. (I když má být zpravodajství co nejvíce „objektivní“ a vyvážené, novinář přisuzuje větší/menší význam jednotlivým politickým aktérům už volbou titulku či fotografie, stejně jako tím, které faktory politické události vysune do popředí a které upozadí nebo vynechá.)

