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Cíle eení
Cílem eeného projektu byla inovace pedmtu V znam mediálních sd lení, kter je
zamen na analzu mediálních obsah a irího kontextu produkce, distribuce a
recepce médií. Inovace spoívala zejména ve dvou bodech:
1) Obsahové roz í ení p edm tu
Pedmt pvodn seznamoval posluchae se základy sémiotické analzy, nová
podoba pedmtu se zamuje i na obsahovou a diskursivní analzu a dále na
etnografické a antropologické vzkumné metody (zejména ve snaze postihnout a
studentm piblíit roli médií v kadodenním ivot). Námty pro studentské projekty
a aktivní práci s médii jsou dále erpány z oblasti vizuální sociologie.
2) Vytvo ení on-line rozcestníku a databáze elektronick ch text pro studijní úely
poslucha nejen pedmtu V znam mediálních sd lení, nbr i dalích pedmt
zamench na mediální vchovu.
Postup a zpsob eení
eení grantového projektu sestávalo ze ty provázanch a paraleln probíhajících
inností:
1) V b r a nákup literatury
Nákup knih probíhal v prbhu celého roku zejména v závislosti na postupném
proítání knih ji zakoupench. Vbr knih byl dán jednak tématickm zamením
inovovaného kurzu (vybrané teorie a vzkumné metody uívané pi analze
mediálních sdlení s drazem na technické obrazy a vizuální média: fotografie,
televize, digitální média), jednak jsem se snail nakoupit knihy, které jsou bn
v eské republice (knihovny, knihkupectví) nedostupné. Zejména z druhého dvodu
se omezil nákup knih pouze na cizojazynou literaturu.
Poízenou odbornou literaturu lze rámcov rozdlit do ty oblastí:
a) Vizuální kultura a fotografie
Do této oblasti adím zejména knihy pehledového charakteru.
b) Populární (amatérská, rodinná) fotografie
Ve vuce pedmt z oblasti mediální vchovy se mi osvdilo demonstrovat vybrané
metody na takové mediální praxi, která je charakteristická tím, e sféru produkce,
distribuce a recepce mediálních obsah tém vhradn zajiují samotní sociální
aktéi. Rodinná/amatérská fotografie je pro tyto úely obzvlát vhodná, studenti jsou

zpravidla s rodinnou fotografií obeznámeni a mnohdy ji vnímají jako ka dodenní a
tudí nereflektovanou mediální praxi. Odkouzlování rodinné fotografie za pou ití
vybranch analytickch metod je tak pro posluchae motivující, nebo se
bezprostedn dotká jejich osobních zku eností s médii.
c) Metody sbru (vizuálních) dat, metodologie analzy médií, antropologie médií
(pehledové knihy)
V této skupin jsou knihy pehledov pojednávající o kvalitativních a kvantitativních
metodách analzy médií, knihy o antropologii médií a vizuální sociologii (s drazem
na vyu ití fotografie jako nástroje sbru dat i jako pedmtu sociologické analzy).
d) Obsahová analza
V této skupin jsou knihy vnované vhradn obsahové analze mediálních sdlení.
e) Sémiotika
V této oblasti jsou knihy zamené na posti ení sémiotického pístupu ke studiu a
analze mediálních sdlení.
f) Analza diskurzu
V této skupin jsou knihy zamené na analzu diskurzu/dispozitivu médií a na
analzu diskurz, které prostednictvím médií promlouvají.
Kompletní seznam knih rozdlen do v e uvedench oblastí je pilo en k závrené
zpráv (viz. Píloha 1).
2. Digitalizace vybran ch text pro studijní ú ely
Z celkového potu 35 poízench knih bylo 25 zdigitalizováno zcela, z 10 zbvajících
knih byly zdigitalizovány jen nkteré vybrané pasá e. Digitalizace knih probíhala
v prbhu celého roku v závislosti na termínech nákupu a doruení jednotlivch knih.
V echny knihy jsou studentm pístupné v knihovn PF JU, respektive jim je
zapjuji osobn ze své dlouhodobé vpujky. Dvodem digitalizace je zejména ta
skutenost, e knihy byly zakoupeny v dy v jednom exemplái a tudí by je nebylo
mo no v plné míe vyu ít pi vuce (pedmt V znam mediálních sd lení je
ka doron otevírán pro 30 student, nkteré texty jsou dále vyu ívány ve vuce
dal ích pedmt mediální vchovy a rovn jsou studentm poskytovány pro úely
psaní roníkovch a diplomovch prací).
3. On-line zpístupn ní n kter ch text studentm
Ve smyslu autorského zákona jsou elektronické texty pístupné pouze poslucham
daného kurzu (jsou chránny heslem), po domluv s vyuujícím mohou bt
poskytnuty i ostatním poslucham Jihoeské univerzity v eskch Budjovicích.
Studentm nejsou dále zpravidla poskytovány digitální verze celch knih (opt
s ohledem na autorská práva a velikost datového prostoru ureného pro katedru
spoleenskch vd – kniha o rozsahu 300 stran má v digitální podob cca 50 MB),
nbr v dy pouze pro vuku relevantní kapitoly. Celé knihy v digitální podob
poskytuji studentm pí ícím ronikové a diplomové práce. On-line je zpístupnn
pln seznam zakoupench knih
(http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/spol_vedy/MV/texty/knihy_seznam.pdf).

4. Samotné roz íení nápln kurzu
Kurz V znam mediálních sd lení je vyuován v dy v letním semestru. V letním
semestru akademického roku 2007/2008 byla inovace kurzu (zejména ve smyslu
vyu ití z grantu zakoupené literatury) omezená, a to zejména vzhledem k tomu, e

objednání a doruení vtiny knih probhlo a v druhé polovin i na konci letního
semestru akademického roku 2007/2008. Zakoupenou a zdigitalizovanou literaturu
tak budu vyuívat zejména v letním semestru akademického roku 2008/2009 a
v letech následujících. V prbhu kalendáního roku 2008 vak ji byla literatura
vyuívána studenty pi psaní roníkovch a diplomovch prací a ásten v kurzu
Média, spole nost a kultura, kter probíhal v ZS 2008/2009
(viz. http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/spol_vedy/MV/MSK_texty_heslo.php; heslo
„kazdodennost“). Sylabus inovovaného kurzu V znam mediálních sd lení piloen
k projektu zstane tém nezmnn. Na základ prostudované literatury a zptné
vazby od student bude kladen trochu mení draz na pedstavení mnohdy
komplikované teorie a naopak více pozornosti bude vnováno praktickm cviením
student (dovednostní sloka mediální vchovy) – podrobnji nap. má prezentace
v rámci Seminá e k teorii a didaktice mediální v chovy pro studenty a u itele, kter
uspoádala KSV PF JU 4. prosince 2008
(viz. http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/spol_vedy/MV/texty/simunek_prezentace.pdf).
Vsledky a vstupy eení
een grantov projekt má ti hlavní vstupy:
1) Rozí ení nápln kurzu Vznam mediálních sdlení
Sylabus inovovaného kurzu je piloen k pvodnímu projektu. V této podob zstane
tém nezmnn: zmnna bude pouze literatura
(viz. http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/spol_vedy/MV/VMS_texty_heslo.php, heslo
„kadodennost“) a povinnosti student budou rozíeny o samostatné „fotografické
projekty“, které budou posluchai zpracovávat v prbhu semestru a ve kterch
budou procviovat vyuitelnost dílích aspekt probíranch metod v pedagogické
praxi uitele Z (nap. obsahová analza rodinného alba, sémiotická analza vybrané
fotografie z rodinného alba, diskurzivní prostory rodinné fotografické praxe atd.).
Dílí problémy eené v rámci kurzu jsou ve zjednoduené a zkrácené podob
k nahlédnutí ve ve zmínném píspvku pedneseném v rámci Seminá e k teorii a
didaktice mediální v chovy pro studenty a u itele
(viz. http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/spol_vedy/MV/texty/simunek_prezentace.pdf),
nkteré námty fotografickch projekt zaloench na aktivním fotografování jsou
dále zpístupnny na adrese
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/spol_vedy/MV/fotoprojekty.html.
2) Po ízení literatury ke studiu médií (metody anal zy mediálních sd lení)
Seznam zakoupené literatury je zaazen do Pílohy 1. Knihy jsou zaneseny do
elektronické knihovní databáze Ústední knihovny PF JU (zde jsou pístupné vem
poslucham JU). V souasné dob mám knihy ze studijních dvod v dlouhodobé
vpujce, na vyádání je vak poskytuji poslucham ke studiu. Digitalizované texty
jsou poskytovány studentm píícím roníkové a diplomové práce, literatura
k jednotlivm kurzm je dostupná on-line vem poslucham kurzu popípad dalím
zájemcm z ad student JU
(viz. http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/spol_vedy/MV/VMS_texty_heslo.php; heslo
„kazdodennost“).
Pedagogická fakulta doposud nedisponovala tém ádnm odbornm textem
vnujícím se problematice metodologie analzy mediálních sdlení a jen základní
literaturou vnující se dalím aspektm mediálních studií a mediální vchovy.

Nákupem knih z prostedk grantu byl v znamn roz íen knihovní fond fakulty
v oblasti mediálních studií.
3) Vytvo ení rozcestníku a on-line databáze elektronickch text , které jsou umíst ny
na serveru fakulty a jsou p ístupné student m pedagogické fakulty
Vzhledem k tomu, e se katedra spoleensk ch vd Pedagogické fakulty Jihoeské
univerzity stále více orientuje na problematiku mediální v chovy, vznikl koncem
kalendáního roku na webov ch stránkách katedry odkaz na „mediální v chovu“, pod
kter m studenti naleznou literaturu ke kurzu Vznam mediálních sd lení a pedstavení
nkter ch dal ích aktivit katedry v oblasti mediální v chovy (stránky jsou v
aspektech pesahujících v stup z e eného grantu prozatím ve fázi zrodu). S ohledem
na autorsk zákon nejsou texty voln dostupné, n br jsou v dy chránny heslem.
Rozcestník se sna í studentm poskytnout seznam vybran ch v znamn ch on-line
zdroj pro studium médií
(viz. http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/spol_vedy/MV/odkazy.html). Vedle
samotného inovovaného sylabu a zakoupené literatury je tak re en projekt
prezentován zejména pod odkazem
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/spol_vedy/MV/home.html.
V e finanních prostedk a zdvodnní jejich pou ití
V rámci e eného projektu byly pidlené prostedky erpány v lun na úhradu
b n ch náklad. Knihy byly nakupovány prostednictvím Ústední knihovny PF JU.
Po nákupu literatury zstalo z pidlen ch prostedk nevyerpáno K 31,-- za které
ji nebylo mo no realizovat nákup ádné relevantní knihy. Za tuto ástku byl
nakoupen drobn kancelásk materiál. Stipendium ve v i K 10 000,-- bylo
vyplaceno za digitalizaci a editaci vybran ch text (25 cel ch knih, ze zb vajících 10
knih byly naskenovány vybrané kapitoly). Stipendium bylo vyplaceno za práci
v rozsahu cca 110 hodin. V echny finanní prostedky byly erpány v hradn k cílm
vymezen m v projektu.
B né náklady:
- knihy ……………………………………… K 29 969,-- drobné kanceláské prostedky……………. K 31,-- stipendium………………………………… K 10 000,-Celková v e pidlené a erpané dotace ….. K 40 000,-V prbhu e ení nedo lo k pesunu ádn ch ástek v rámci jednotliv ch polo ek.

