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Srdečně Vás zveme na seminář 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, MÉDIA A KRITICKÉ MYŠLENÍ 
s akreditací MŠMT ČR – č.j. 18 385/2011-25-421 ze dne 13. 5. 2011 

 

Termín: čtvrtek 23. února – sobota 25. února 2012 

Místo konání: Lipka – pracoviště Jezírko 

doprava z Brna autobusem MHD č. 43 směr Soběšice, Útěchov – zastávka U Jezírka 

Cena: 0,- Kč  

Termín přihlášení: nejpozději ve středu 15. února 2012  

Kontakt: Jana Dvořáčková, jana.dvorackova@lipka.cz, tel. 736473733 

Seminář je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ Jihomoravského kraje. Převýší-li počet zájemců kapacitu učebny, 

pak přednostně umožníme účast absolventům lipkových specializačních studií a koordinátorům EVVO. 

  
PROGRAM: 

Jak propojit průřezová témata Environmentální výchova a Člověk a životní prostředí s mediální výchovou 

- příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení. Pohled na média očima člověka, který 

se v mediálním světě i v jeho pozadí pohybuje - jaké je postavení médií v současném světě, jak média 

zneužívají své dominantní postavení a jak se jim bránit.  Ukázka časopisů vhodných k zařazení do EVVO. 

 

Lektoři: 

 

Mgr. Pavel Baroch 

Absolvent žurnalistiky na Univerzitě Karlově v Praze, téměř 12 let redaktor MF Dnes, později Hospodářských 

novin. Od února 2006 je členem týmu deníku Aktuálně.cz. Jeho hlavní specializací je ekologie a témata, 

která s ochranou životního prostředí souvisejí. Této oblasti se věnuje prakticky po celou profesní dráhu. 

Mezi další jeho témata patří historie nebo armáda. 

Mgr. Hana Kolářová 

Od roku 1984 pracuje jako redaktorka se zaměřením převážně na životní prostředí; působila mj. v časopise 

ABC, řadu let rediguje časopis Bedrník, donedávna byla dlouholetou šéfredaktorkou Zpravodaje MŽP, řídí 

také místní časopis U nás - Libuš a Písnice. 

Mgr. Jiří Zajíc 

Publikuje zejména v oblasti výchovy, vzdělávání, občanské společnosti, médií, náboženství a duchovního 

života. Podílel se na založení České rady dětí a mládeže. Je spoluautorem knižních rozhovorů s Erazimem 

Kohákem a kardinálem Vlkem. Zástupce ředitele Národního institutu dětí a mládeže. 

2005 –2007   Analytik pracující pro Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (analýza pořadů 

ohrožujících děti a mladistvé, objektivita a vyváženost zpravodajských a publicistických 

pořadů);  

1992 – 2000      Člen Rady České televize, 1990 – 2001 Redaktor Českého rozhlasu. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_rada_d%C4%9Bt%C3%AD_a_ml%C3%A1de%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Erazim_Koh%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Erazim_Koh%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Vlk
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RNDr. Mojmír Vlašín 

Zoolog, ochranář přírody, lektor, vysokoškolský učitel, soudní znalec, zastupitel města Brna, účastník  

blokády Trojmezenského pralesa (1999) a Ptačího potoka na Šumavě (2011.)  

Více najdete na www.vlasin.cz. 

Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Výtvarnice a lektorka ve Sluňákově – centru ekologických aktivit města Olomouce, jehož posláním je 

nabídka prožitků a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému.  

Mgr. Hana Korvasová 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno; lektorka, ředitelka Lipky; 

Ing. Aleš Máchal 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno; pedagog, lektor;  

RNDr. Dáša Zouharová 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno; pedagožka; lektorka, garantka semináře. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM, TÉMA: 

 

ČTVRTEK 23. ÚNORA 2012 

 

17.00 – 17.30  Prezence a ubytování 

17.30 – 18.00  Večeře 

18.00 – 18.30  Zahájení představení účastníků 

 

18.30 – 20.30 Mgr. Pavel Baroch 

V 90. letech se životní prostředí zlepšovalo relativně snadno. Montovala se odsiřovací zařízení 

v elektrárnách, zaváděly povinné katalyzátory v autech, stavěly čistírny odpadních vod. Teď se situace 

zásadně změnila a zlepšování zejména kvality ovzduší už je mnohem těžší, mnohá opatření jsou 

nepopulární. Oproti 90. létům se navíc změnila atmosféra ve společnosti, lidé obracejí každou korunu, 

podniky si stěžují, jak je ekologie omezuje. Politici a úřady lavírují mezi různými zájmy, brání se 

nepopulárním opatřením, říkají polopravdy a přijímají polovičatá řešení, která vychvalují, aby se ukázaly 

v dobrém světle.  

 

PÁTEK 24. ÚNORA 2012 

 

8.00 – 8.30  Snídaně  

8.30 – 11.30 Mgr. Hana Kolářová 

Environmentální výchova a média – příklady z praxe (Bedrník, místní tisk aj.). Jak se lépe vyznat v tom, co 

na nás média chrlí. 

Jak se dělá Bedrník  - jak vzniká číslo na konkrétní téma, vývoj Bedrníku a zpracovaná témata od roku 2002. 

Jak napsat článek o vlastních aktivitách do Bedrníku. Návod s praktickou ukázkou. Dotaz účastníků vítány. 

Jak se dělá místní časopis – příklad občansky zaměřeného časopisu městské části Praha-Libuš. Oč jde 

http://www.vlasin.cz/
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v místních médiích. Srovnání s editorskou praxí Bedrníku a Zpravodaje MŽP. Nahlédnutí do možností 

internetových médií. Jak s pomocí médií zasahovat do místního dění – 1. pozitivně a tvořivě, 2. jak se bránit 

hrozbám. Příklady a diskuse. 

Jak napsat zprávu do místního média. Účastníci si na místě vyzkouší a zvládnou základní požadavky na 

zprávu do místního, regionálního, případně celostátního média. 

11.30 – 13.00  Oběd 

13.00 – 14.30 Ukázka terénního výukového programu Jezírka 

14.30 – 15.00  Přestávka, svačina 

15.00 – 18.00 Mgr. Jiří Zajíc 

Dominance médií v současném veřejném prostoru 

Seminář se skládá ze dvou částí – první „teoretické“, kdy se na základě faktů sociologických dat prokazuje 

dominance médií v současném českém (ale i západním) veřejném prostoru. Rovněž se zde zabýváme 

příčinami tohoto stavu a důsledky pro mediální zpravování. Ve druhé praktické části jsou pak rozebírány 

konkrétní příklady různých mediálních faulů jak v tištěných médiích a tak v televizi.  

18.00 – 19.30 Večeře  

19.30 – 21.30 Mgr. Hana Korvasová, Ing. Aleš Máchal, RNDr. Mojmír Vlašín 

Média a Environmentální výchova a osvěta v praxi – očima pedagogů Lipky, zastupitele města Brna a 

účastníka blokády na Šumavě.  

Diskuze. 

Představení časopisů a publikací vhodných pro využití v ZŠ a SŠ. Novinky v EVVO. 

 

 

SOBOTA 25. ÚNORA 2012 

 

8.00 – 8.30  Snídaně 

 

8.30 – 11.30   Mgr. Zdenka Štefanidesová  

Pracovní dílna nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii, 

všechny představované aktivity jsou zaměřeny na rozvoj úrovně mediální gramotnosti cílové skupiny 

(učitelů a jejich žáků). 

V úvodní části se účastníci semináře seznámí na základě aktivit s historickým vývojem médií, funkcí a vlivem 

médií na společnost, zapojením jednotlivce do mediální komunikace, vyzkouší si analýzu sdělení, 

věrohodnost a vyhodnocení komunikačních záměrů.  

Součástí semináře jsou dále praktické aktivity s využitím pracovních listů zaměřených na zmapování 

různých mediálních prohřešků v tištěných médiích a v televizním vysílání (titulkování, analýza textu, život ve 

světě značek, vývoj fámy, práce s reklamou a jejími základní znaky (v této části zaměřeno na uměleckou 

hodnotu různých druhů reklam, reklamu a manipulaci, objektivitu a vyváženost, politické stranictví, násilí 

nebo ponižování lidské důstojnosti). Využití všech představených aktivit je ověřeno v praxi.   
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11.30 – 11.45  Přestávka 

11.45 – 12.30 Závěr, hodnocení semináře 

12.30 – 13.00  Oběd 

  

 

 

 

Storno přihlášky můžete provést e-mailem, případně telefonicky u kontaktní osoby.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce je součástí projektu Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), 

který realizuje Lipka a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

 

 

 

 


