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1.  Tématické vymezení výzkumu

V rámci grantu byl realizován expertní výzkum zaměřený na hodnocení televizních vzdělávacích 
pořadů.

Výzkum byl realizován  metodou obsahové analýzy televizních vzdělávacích pořadů. Experti 
sledovali šest vybraných televizní vzdělávacích pořadů na webu České televize a tyto pořady 
hodnotili prostřednictvím připravených otázek. Každý jednotlivý pořad byl hodnocen prostřednictvím 
samostatného elektronického dotazníku. 

Do souboru analyzovaných pořadů byly vybrány tři skupiny pořadů podle tří kritérií:
1. pořady, které byly uváděny respondenty v reprezentativním výzkumu;
2. pořady, které jsou televizní stanicí deklarovány jako vzdělávací;
3. pořady vybrané výzkumným subjektem.  

Hodnocené pořady jsou následující: 
1. Objektiv  
2. Popularis 
3. Az-kvíz
4. Rodina & škola
5. O češtině
6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla
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1.  Objektiv – charakteristika pořadu 

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

4   (57%)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

6 (86%)Pořad využívá audiovizuálních možností televize

Název pořadu: Objektiv

Webová adresa pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1096911352-objektiv/267

Vysílán na televizní stanici: ČT1

Producent pořadu: Česká televize - redakce zpravodajství

Délka pořadu v minutách: 25 minut 

Den vysílání: neděle 

Čas vysílání: 10.30-10.55 

Název pořadu: Objektiv

Webová adresa pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1096911352-objektiv/267

Vysílán na televizní stanici: ČT1

Producent pořadu: Česká televize - redakce zpravodajství

Délka pořadu v minutách: 25 minut 

Den vysílání: neděle 

Čas vysílání: 10.30-10.55 



1.  Objektiv – charakteristika pořadu 

Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

• obecně určená skupina diváků se zájmem o poznávání
• od puberty po stáří, od vyučených až po vysokoškoláky
• středoškoláci a vysokoškoláci
• veškerá populace, která uvažuje o způsobech trávení volného času
• lidé nad 15 let se zájmem o cestopisy 

• zeměpis 
• cestopis
• biologie
• etnologie 
• etnografie
• kulturní antropologie
• kulturologie
• historie
• výtvarné umění
• zoologie
• gastronomie
• chemie 

• poučení
• upozornit na zajímavosti existující ve světě kolem nás
• zahraniční zajímavosti
• informovat posluchače o turisticky zajímavých lokalitách
• provedení zajímavostmi celého světa
• rozvíjení specifických poznatků, především v oblasti geografie 



1.  Objektiv

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

4   (57%)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

6 (86%)Pořad využívá audiovizuálních možností televize

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Experti N=7 
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Didaktické prvky narušují
sledování pořadu, brání dosažení

vzdělávacích cílů odpuzuje od
sledování 

Didaktika pořadu je na úrovni, že
neruší, ale ani nepomůže 

Didaktika pomáhá ve sledování a
zvyšuje efekt „učení“ 

Vynikající didaktická stránka
pořadu 

Počet expertů 

Experti N=7 

1.  Objektiv

29%

57%

14 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“
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Poznatky a
úroveň pořadu
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základní školy 

Poznatky a
úroveň pořadu

je na úrovní
střední školy 

Poznatky a
úroveň pořadu

je na úrovní
vysoké školy 

Poznatky a
úroveň pořadu

rozvíjí
vysokoškolské

poznatky 

Počet expertů 

Experti N=7 

1.  Objektiv

86 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

14 %



7
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Jedná se o tradiční
poznatky, které se

učí ve školách 

Jedná se o
nejnovější

poznatky vědních
disciplín 

Pořad vychází i z
ponewtonovského

paradigmatu 

Počet expertů 

Experti N=7 

1.  Objektiv

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“



Experti N=7 

1.  Objektiv

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli daný                                     

záměr pořadu

1    (14%)Pořad je zaměřen na předání praktických znalostí

7   (100%)Pořad je zaměřen na poskytnutí informací

0Pořad je zaměřen na rozvoj dovedností, kompetencí

7   (100%)Pořad je zaměřen na rozvoj vzdělanosti a kulturnosti 

0Pořad je zaměřen na rozvoj myšlení a tvořivosti 

4   (57%)Pořad je zaměřen na encyklopedické znalosti, ověření
paměti



Experti N=7 

1.  Objektiv

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      
cílovou skupinu

1   (14%)Pouze většinová společnost 

5   (71%)Většinová společnost + skupina 

4   (57%)Věková skupina 

3   (43%)Vzdělanostní skupina 

1   (14%)Muži 

1   (14%)Ženy 
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1.  Objektiv

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Téma pořadu neumožňovalo 
propagandistické působení

Pořad je manipulativní, 
má vyhraněně propagandistický charakter 

Pořad má lehce propagandistický 
a manipulativní charakter 

Obsahuje prvky propagandy a manipulace,                        
pořad je však víceméně vyvážený 

Neobsahuje žádné prvky 
propagandy a manipulace

43 %

57 %
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Pořad
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určité
ideologie 

Pořad je
zaměřen

proti určité
ideologie 

Pořad
nevychází z

žádné
ideologie 

Počet expertů 

Experti N=7 

1.  Objektiv

Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“

86 %

14 %

Pořad nevychází z žádné ideologie

Pořad je zaměřen proti určité ideologii

Pořad vychází z určité ideologie



Experti N=7 

1.  Objektiv
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Spíše dobráSpíše dobrá

Spíše špatnáSpíše špatná

Experti N=7 



1.  Objektiv

Počet expertů (podíl) 

0   (0%)Ne

7   (100%)Ano 

Otázka: „ Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“Otázka: „ Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“

Experti N=7 



2. Popularis – charakteristika pořadu 

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

4   (57%)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

6 (86%)Pořad využívá audiovizuálních možností televize

Název pořadu: Popularis

Webová adresa pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1095969461-popularis/26

Vysílán na televizní stanici: ČT2

Producent pořadu: Česká televize - Herafilm 

Délka pořadu v minutách: 28 minut 

Den vysílání: úterý 

Čas vysílání: 16.50 – 17.18

Název pořadu: Popularis

Webová adresa pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1095969461-popularis/26

Vysílán na televizní stanici: ČT2

Producent pořadu: Česká televize - Herafilm 

Délka pořadu v minutách: 28 minut 

Den vysílání: úterý 

Čas vysílání: 16.50 – 17.18



Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

• obecně určená skupina diváků se zájmem o poznávání
• technicky a vědecky zaměřená skupina
• zájemci o vědu, učitelé
• veškerá populace, která má zájem o poznatky vědy a techniky 
• lidé nad 20 let
• široké spektrum diváků se zájmem o vědu, techniku, 
přírodní vědy a  historii 

• ekologie
• biologie
• chemie
• fyzika
• medicína
• astronomie
• věda

• poznávací
• zprostředkování populárně vědeckých poznatků
• informovat o výsledcích výzkumu
• informovat posluchače o poznatcích vědy a techniky
• zábavné seznámení s novinkami vědy a techniky
• široký rozvíjející vzdělávací efekt  

2. Popularis – charakteristika pořadu 

• technika
• elektrotechnika
• historie
• ekonomie
• ekologie
• environmentalistika



2. Popularis

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

6   (86 %)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

4   (57 %)Pořad využívá audiovizuálních možností televize

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Experti N=7 
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Didaktické prvky narušují
sledování pořadu, brání dosažení

vzdělávacích cílů odpuzuje od
sledování 

Didaktika pořadu je na úrovni, že
neruší, ale ani nepomůže 

Didaktika pomáhá ve sledování a
zvyšuje efekt „učení“ 

Vynikající didaktická stránka
pořadu 

Počet expertů 

Experti N=7 

2. Popularis

43 %

43%

14 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“
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2. Popularis

71 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

29 %



6
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Jedná se o tradiční
poznatky, které se

učí ve školách 

Jedná se o
nejnovější

poznatky vědních
disciplín 

Pořad vychází i z
ponewtonovského

paradigmatu 

Počet expertů 

Experti N=7 

2. Popularis

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“

86 %

14 %



Experti N=7 

2. Popularis

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli daný                                     

záměr pořadu

2     (29%)Pořad je zaměřen na předání praktických znalostí

7    (100%)Pořad je zaměřen na poskytnutí informací

2      (29%)Pořad je zaměřen na rozvoj dovedností, kompetencí

7  (100%)Pořad je zaměřen na rozvoj vzdělanosti a kulturnosti 

4      (57%)Pořad je zaměřen na rozvoj myšlení a tvořivosti 

2      (29%)Pořad je zaměřen na encyklopedické znalosti, ověření
paměti



Experti N=7 

2. Popularis

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      
cílovou skupinu

1   (14 %)Pouze většinová společnost 

5   (71 %)Většinová společnost + skupina 

4   (57 %)Věková skupina 

3   (43 %)Vzdělanostní skupina 

1   (14 %)Muži 

1   (14 %)Ženy 
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Téma pořadu
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Počet expertů 

Experti N=7 

2. Popularis

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Téma pořadu neumožňovalo 
propagandistické působení

Pořad je manipulativní, 
má vyhraněně propagandistický charakter 

Pořad má lehce propagandistický 
a manipulativní charakter 

Obsahuje prvky propagandy a manipulace,                        
pořad je však víceméně vyvážený 

Neobsahuje žádné prvky 
propagandy a manipulace

57 %

43 %
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Pořad je
zaměřen

proti určité
ideologie 

Pořad
nevychází z

žádné
ideologie 

Počet expertů 

Experti N=6 

2. Popularis

Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“

57 %

29 %

Pořad nevychází z žádné ideologie

Pořad je zaměřen proti určité ideologii

Pořad vychází z určité ideologie



Experti N=7 

2. Popularis
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2. Popularis

Počet expertů (podíl) 

0   (0 %)Ne

7   (100 %)Ano 

Otázka: „Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“Otázka: „Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“

Experti N=7 



3. Az-kvíz – charakteristika pořadu 

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

4   (57%)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

6 (86%)Pořad využívá audiovizuálních možností televize

Název pořadu: Az-kvíz 

Webová adresa pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1097147804-az kviz/26855.html  

Vysílán na televizní stanici: ČT1 

Producent pořadu: Česká televize

Délka pořadu v minutách: 22 

Den vysílání: úterý 

Čas vysílání: 17.30 – 17.52 

Název pořadu: Az-kvíz 

Webová adresa pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1097147804-az kviz/26855.html  

Vysílán na televizní stanici: ČT1 

Producent pořadu: Česká televize

Délka pořadu v minutách: 22 

Den vysílání: úterý 

Čas vysílání: 17.30 – 17.52 



3. Az-kvíz – charakteristika pořadu 

Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

• obecně určená skupina se zájmem o znalostní soutěže
• spíše dospělá a starší generace
• od 10 let
• TV diváci, kteří rádi sledují soutěžní pořady
• lidé nad 18 let
• každý dospělý se zájmem o zajímavosti, se soutěžním duchem…

• jde o vědomostní hru spojenou s hrovou strategií
• encyklopedičnost
• procvičovat paměťové myšlení posluchačů
• opakování encyklopedických znalostí
• soutěživost, rozšíření obzoru, zajímavosti…

• historie, medicína, botanika, zoologie, zeměpis
• otázky v soutěži zahrnují prakticky všechny známější vědní obory 
• cokoliv, nejen věda
• humanitní i přírodovědné oblasti
• více: historie,zeměpis, fyzika, biologie, medicína, ČJ a literatura 
• vše možné - biologie, historie, technika, lékařství, doprava 



3. Az-kvíz

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

3   (43%)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

6   (86%)Pořad využívá audiovizuálních možností televize

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Experti N=7 
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neruší, ale ani nepomůže 

Didaktika pomáhá ve sledování a
zvyšuje efekt „učení“ 

Vynikající didaktická stránka
pořadu 

Počet expertů 

Experti N=7 

3. Az-kvíz

14 %

14 %

71 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“
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Poznatky a
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rozvíjí
vysokoškolské

poznatky 

Počet expertů 

Experti N=7 

3. Az-kvíz

86 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

14 %
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Jedná se o tradiční
poznatky, které se

učí ve školách 

Jedná se o
nejnovější

poznatky vědních
disciplín 

Pořad vychází i z
ponewtonovského

paradigmatu 

Počet expertů 

Experti N=7 

3. Az-kvíz

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“

86 %

14 %



Experti N=7 

3. Az-kvíz

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli daný                                     

záměr pořadu

0    (00 %)Pořad je zaměřen na předání praktických znalostí

4    (57 %)Pořad je zaměřen na poskytnutí informací

0Pořad je zaměřen na rozvoj dovedností, kompetencí

2    (29 %)Pořad je zaměřen na rozvoj vzdělanosti a kulturnosti 

0Pořad je zaměřen na rozvoj myšlení a tvořivosti 

7 (100%)Pořad je zaměřen na encyklopedické znalosti, ověření
paměti



Experti N=7 

3. Az-kvíz

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      
cílovou skupinu

4   (57%)Pouze většinová společnost 

1   (14%)Většinová společnost + skupina 

3   (43%)Věková skupina 

2   (29%)Vzdělanostní skupina 

0   (00%)Muži 

0   (00%)Ženy 
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Experti N=7 

3. Az-kvíz

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Téma pořadu neumožňovalo 
propagandistické působení

Pořad je manipulativní, 
má vyhraněně propagandistický charakter 

Pořad má lehce propagandistický 
a manipulativní charakter 

Obsahuje prvky propagandy a manipulace,                        
pořad je však víceméně vyvážený 

Neobsahuje žádné prvky 
propagandy a manipulace

14 %

86 %
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Experti N=7 

3. Az-kvíz

Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“

86 %

14 %

Pořad nevychází z žádné ideologie

Pořad je zaměřen proti určité ideologii

Pořad vychází z určité ideologie



Experti N=7 

3. Az-kvíz
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3. Az-kvíz

Počet expertů (podíl) 

2   (29 %)Ne

5   (72 %)Ano 

Otázka: „Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“Otázka: „Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“

Experti N=7 



4. Rodina & škola – charakteristika pořadu 

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

4   (57%)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

6 (86%)Pořad využívá audiovizuálních možností televize

Název pořadu: Rodina & škola

Webová adresa pořadu: 

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1128654162-rodina-skola/26852.html

Vysílán na televizní stanici: ČT2

Producent pořadu: Česká televize 

Délka pořadu v minutách: 18 minut 

Den vysílání: úterý

Čas vysílání: 16.30 - 16.48

Název pořadu: Rodina & škola

Webová adresa pořadu: 

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1128654162-rodina-skola/26852.html

Vysílán na televizní stanici: ČT2

Producent pořadu: Česká televize 

Délka pořadu v minutách: 18 minut 

Den vysílání: úterý

Čas vysílání: 16.30 - 16.48



Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

• žáci, studenti, rodiče, učitelé, vychovatelé
• rodiče žáků a učitelé
• rodiče a učitelé
• široká pedagogická veřejnost
• učitelé, rodiče a další lidé zajímající se o problematiku výuky 
• rodiče, učitelé, vychovatelé, veřejnost 

• profil současného úspěšného učitele a vědoucí
a tvůrčím způsobem myslící děti 

• vzdělávací činnost, formy metody
• pedagogika, psychologie
• didaktika, obecná pedagogika, pedagogický management, 

pedagogika  volného času
• školství, pedagogika   

• informovat širší veřejnost o školské realitě
• nezávazné "potlachání" na otázky týkající současné školy
• aktuální problémy školy, rodiny a dětí
• odhalit didaktická řešení problémů ve školství formou 
diskusního fóra

• seznámení s moderními trendy ve školství
• přiblížení aktuálních trendů ve školství

4. Rodina & škola – charakteristika pořadu 



4. Rodina & škola

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

1   (14 %)Pitvoření, přihlouplé žertování moderátorů, průvodců, které
narušuje sdělnost vzdělávacího obsahu 

1   (14 %)Samoúčelná grafika, která narušuje sdělnost vzdělávacího 
obsahu (např. poskakující figurky) 

3   (43 %)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

4   (57 %)Pořad využívá audiovizuálních možností televize

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovaném pořadu?“ (více možností odpovědi)

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovaném pořadu?“ (více možností odpovědi)

Experti N=7 
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Experti N=7 

4. Rodina & škola

14 %

71 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“

14 %
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Experti N=7 

4. Rodina & škola

14 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

43 %

14 %

29 %



3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7

Jedná se o tradiční
poznatky, které se

učí ve školách 

Jedná se o
nejnovější

poznatky vědních
disciplín 

Pořad vychází i z
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Experti N=6 

4. Rodina & škola

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“



Experti N=7 

4. Rodina & škola

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli daný                                     

záměr pořadu

4    (57 %)Pořad je zaměřen na předání praktických znalostí

5    (71 %)Pořad je zaměřen na poskytnutí informací

4 (57 %)Pořad je zaměřen na rozvoj dovedností, kompetencí

3    (43 %)Pořad je zaměřen na rozvoj vzdělanosti a kulturnosti 

3    (43 %)Pořad je zaměřen na rozvoj myšlení a tvořivosti 

1    (14 %)Pořad je zaměřen na encyklopedické znalosti, ověření
paměti



Experti N=7 

4. Rodina & škola

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      
cílovou skupinu

1   (14 %)Pouze většinová společnost 

5   (71 %)Většinová společnost + skupina 

1   (14 %)Věková skupina 

2   (29 %)Vzdělanostní skupina 

1   (14 %)Ženy 

1   (14 %)Katolíci, protestanti (křesťani) 
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Experti N=7 

4. Rodina & škola

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Téma pořadu neumožňovalo 
propagandistické působení

Pořad je manipulativní, 
má vyhraněně propagandistický charakter 

Pořad má lehce propagandistický 
a manipulativní charakter 

Obsahuje prvky propagandy a manipulace,                        
pořad je však víceméně vyvážený 

Neobsahuje žádné prvky 
propagandy a manipulace

14 %

71 %

14 %
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4. Rodina & škola

Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“

57 %

43 %

Pořad nevychází z žádné ideologie

Pořad je zaměřen proti určité ideologii

Pořad vychází z určité ideologie



Experti N=7 

4. Rodina & škola
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4. Rodina & škola

Počet expertů (podíl) 

1   (14 %)Ne

6   (86 %)Ano 

Otázka: „Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“Otázka: „Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“

Experti N=7 



5. O češtině – charakteristika pořadu 

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

4   (57%)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

6 (86%)Pořad využívá audiovizuálních možností televize

Název pořadu: O češtině

Webová adresa pořadu:

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10098745482-o-cestine/26451.html

Vysílán na televizní stanici: ČT2

Producent pořadu: Česká televize

Délka pořadu v minutách: 14 minut 

Den vysílání: čtvrtek

Čas vysílání: 16.05 - 16.19

Název pořadu: O češtině

Webová adresa pořadu:

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10098745482-o-cestine/26451.html

Vysílán na televizní stanici: ČT2

Producent pořadu: Česká televize

Délka pořadu v minutách: 14 minut 

Den vysílání: čtvrtek

Čas vysílání: 16.05 - 16.19



5. O češtině – charakteristika pořadu 

Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

• veřejnost, žáci základní školy, studenti středních škol
• spíše humanitně zaměřené skupiny
• učitelé, hlasoví profesionálové, veřejnost, žáci
• jazykovědci a veřejnost
• lidé nad 15 let, které zajímá český jazyk
• žáci SŠ i ZŠ, ale v zásadě všeobecná populace  

• znalost (gramatiky) češtiny a jejího správného používání
• zábavně – vzdělávací
• seznámit s češtinou a jejími záludnostmi
• dosáhnout používání spisovné češtiny
• zábavné vzdělávání o zajímavostech češtiny
• oslovit širokou populaci v zájmu o svůj mateřský jazyk 

• přídavná jména
• lingvistika
• tvarosloví, morfologie
• jazykověda, profesní slang  



5. O češtině

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Experti N=7 

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

3   (43 %)Pitvoření, přihlouplé žertování moderátorů, průvodců, které
narušuje sdělnost vzdělávacího obsahu 

1   (14 %)Samoúčelná grafika, která narušuje sdělnost vzdělávacího 
obsahu (např. poskakující figurky) 

5   (71 %)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

4   (57 %)Pořad využívá audiovizuálních možností televize
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vzdělávacích cílů odpuzuje od
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Didaktika pořadu je na úrovni, že
neruší, ale ani nepomůže 

Didaktika pomáhá ve sledování a
zvyšuje efekt „učení“ 

Vynikající didaktická stránka
pořadu 

Počet expertů 

Experti N=7 

5. O češtině

27 %

43 %

14 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“

14 %
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Poznatky a
úroveň pořadu

je na úrovní
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Poznatky a
úroveň pořadu

je na úrovní
střední školy 

Poznatky a
úroveň pořadu

je na úrovní
vysoké školy 

Poznatky a
úroveň pořadu

rozvíjí
vysokoškolské

poznatky 

Počet expertů 

Experti N=7 

5. O češtině

57 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

29 %

14 %
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poznatky, které se

učí ve školách 

Jedná se o
nejnovější
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disciplín 

Pořad vychází i z
ponewtonovského

paradigmatu 

Počet expertů 

Experti N=7 

5. O češtině

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“

14 %

86 %



Experti N=7 

5. O češtině

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli daný                                     

záměr pořadu

4    (57 %)Pořad je zaměřen na předání praktických znalostí

6    (86 %)Pořad je zaměřen na poskytnutí informací

4    (57 %)Pořad je zaměřen na rozvoj dovedností, kompetencí

6    (86 %)Pořad je zaměřen na rozvoj vzdělanosti a kulturnosti 

2    (29 %)Pořad je zaměřen na rozvoj myšlení a tvořivosti 

2     (29 %)Pořad je zaměřen na encyklopedické znalosti, ověření
paměti



Experti N=7 

5. O češtině

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      
cílovou skupinu

1   (14 %)Pouze většinová společnost 

5   (71 %)Většinová společnost + skupina 

1   (14 %)Věková skupina 

2   (29 %)Vzdělanostní skupina 

0   (00%)Muži 

0   (00%)Ženy 



1

0

3

3

0

0 1 2 3 4 5 6 7

Neobsahuje
žádné prvky

propagandy a
manipulace 

Obsahuje prvky
propagandy a
manipulace,

pořad je však
víceméně

Pořad má lehce
propagandistický
a manipulativní

charakter 

Pořad je
manipulativní, má

vyhraněně
propagandistický

charakter 

Téma pořadu
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Experti N=7 

5. O češtině

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Téma pořadu neumožňovalo 
propagandistické působení

Pořad je manipulativní, 
má vyhraněně propagandistický charakter 

Pořad má lehce propagandistický 
a manipulativní charakter 

Obsahuje prvky propagandy a manipulace,                        
pořad je však víceméně vyvážený 

Neobsahuje žádné prvky 
propagandy a manipulace

14 %

43 %

43 %
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Experti N=7 

5. O češtině

Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“

100 %Pořad nevychází z žádné ideologie

Pořad je zaměřen proti určité ideologii

Pořad vychází z určité ideologie



Experti N=7 

5. O češtině
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5. O češtině
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Experti N=7 



5. O češtině

Počet expertů (podíl) 

0   (00%)Ne

7   (100%)Ano 

Otázka: „Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“Otázka: „Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“

Experti N=7 



6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla – charakteristika pořadu 

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

4   (57%)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

6 (86%)Pořad využívá audiovizuálních možností televize

Název pořadu: Diagnóza

Webová adresa pořadu:

http://www.ceskatelevize.cz/program/detail.php?idec=201%20327%2027273/0006

Vysílán na televizní stanici: ČT2

Producent pořadu: Česká televize

Délka pořadu v minutách: 18 minut 

Den vysílání: neděle 

Čas vysílání: 7.05 - 7.23

Název pořadu: Diagnóza

Webová adresa pořadu:

http://www.ceskatelevize.cz/program/detail.php?idec=201%20327%2027273/0006

Vysílán na televizní stanici: ČT2

Producent pořadu: Česká televize

Délka pořadu v minutách: 18 minut 

Den vysílání: neděle 

Čas vysílání: 7.05 - 7.23



Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

Cílová skupina 
podle expertů: 

Předmět-disciplína 
pořadu podle 
expertů: 

Vzdělávací cíle 
pořadu podle 
expertů: 

• skupina s minimálně středoškolským vzděláním
• nemocní, lékaři, pomáhající profese
• laičtí diváci, postižení pacienti
• lidé nad 18 let se zájmem o danou problematiku
• široká veřejnost 

• biologie, farmakologie
• onkologie, kosterní systém
• medicína, biologie, sociologie, etika…

• zdravotní osvěta i humánní rozměr práce zdravotníků
• seznámit s nemocí a jejími omezeními a léčbou
• poskytnout víru ve schopnosti lékařů, ve vlastní síly 
boje proti nemoci a v příznivý osud

• seznámení s diagnózou a konkrétní léčbou
• možnosti medicíny  

6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla – charakteristika pořadu 



6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Experti N=5 

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      

charakteristiku pořadu

0   (  0 %)Pitvoření, přihlouplé žertování moderátorů, průvodců, které
narušuje sdělnost vzdělávacího obsahu 

0   (  0 %)Samoúčelná grafika, která narušuje sdělnost vzdělávacího 
obsahu (např. poskakující figurky) 

4   (80 %)
Pořad je postaven na bázi logické struktury, 
odvíjí se s respektováním zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou zařazovány audiovizuální prvky

4   (80 %)Pořad využívá audiovizuálních možností televize
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6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla

20 %

60 %

20 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“



2

1

0

2

0 1 2 3 4 5 6 7

Poznatky a
úroveň pořadu

je na úrovní
základní školy 

Poznatky a
úroveň pořadu

je na úrovní
střední školy 

Poznatky a
úroveň pořadu

je na úrovní
vysoké školy 

Poznatky a
úroveň pořadu

rozvíjí
vysokoškolské

poznatky 

Počet expertů 

Experti N=5 

6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla

40 %

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

20 %

40 %
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6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“

20 %

80 %



Experti N=5 

6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli daný                                     

záměr pořadu

3    ( 60 %)Pořad je zaměřen na předání praktických znalostí

5    (100%)Pořad je zaměřen na poskytnutí informací

1     ( 20%)Pořad je zaměřen na rozvoj dovedností, kompetencí

3   ( 60%)Pořad je zaměřen na rozvoj vzdělanosti a kulturnosti 

0     ( 00%)Pořad je zaměřen na rozvoj myšlení a tvořivosti 

0   ( 00%)Pořad je zaměřen na encyklopedické znalosti, ověření
paměti



Experti N=5 

6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Otázka: „Na koho je daný pořad podle Vašeho názoru zaměřen? 
Jaká je jeho cílová skupina?“

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou                                      
cílovou skupinu

0   (00%)Pouze většinová společnost 

3   (60%)Většinová společnost + skupina 

3   (60%)Věková skupina 

2   (40%)Vzdělanostní skupina 

0   (00%)Muži 

0   (00%)Ženy 
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6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) daný pořad z hlediska propagandy a 
manipulace? V jaké míře dle Vašeho názoru obsahuje tento pořad prvky 
propagandy a manipulace?“

Téma pořadu neumožňovalo 
propagandistické působení

Pořad je manipulativní, 
má vyhraněně propagandistický charakter 

Pořad má lehce propagandistický 
a manipulativní charakter 

Obsahuje prvky propagandy a manipulace,                        
pořad je však víceméně vyvážený 

Neobsahuje žádné prvky 
propagandy a manipulace

20 %

80 %
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6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla

Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru ideová zakotvenost pořadu?“

100 %Pořad nevychází z žádné ideologie

Pořad je zaměřen proti určité ideologii

Pořad vychází z určité ideologie



Experti N=5 

6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla
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6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla
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Experti N=5 



6. Diagnóza - Tu sílu jsem vždycky měla

Počet expertů (podíl) 

0   (00%)Ne

5   (100%)Ano 

Otázka: „Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“Otázka: „Považujete hodnocený televizní pořad za vzdělávací?“

Experti N=5 



SHRNUTÍ: Didaktické charakteristiky pořadu 

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Otázka: „Které následující didaktické charakteristiky jsou obsaženy ve 
sledovanému pořadu?“ (více možností odpovědi)

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli danou charakteristiku pořadu

6. 
Diagnóza

5. 
O češtině

4. 
Rodina 
& škola

3.
Az-kvíz

2.
Popularis

1.  
Objektiv

4 (57%)

6 (86%)

0 (0%)

0 (0%)

6 (86%)

4 (57%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (43%)

6 (86%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (43%)

4 (57%)

1 (14%)

1 (14%)

5 (71 %)

4 (57 %)

1 (14%)

3 (43%)

4 (80%)

4 (80%)

0 (0%)

0 (0%)

Pitvoření, přihlouplé žertování
moderátorů, průvodců, které
narušuje sdělnost vzdělávacího 
obsahu 
Samoúčelná grafika, která
narušuje sdělnost vzdělávacího 
obsahu (např. poskakující
figurky) 

Pořad je postaven na bázi 
logické struktury, 
odvíjí se s respektováním 
zákonitostí lidského myšlení a 
učení, v logice věci jsou 
zařazovány audiovizuální prvky

Pořad využívá audiovizuálních 
možností televize



1

3

1

1

3

2

1

5

1

0

0

5

1

1

0

1

3

3

0

1

4

2

0

1

0 1 2 3 4 5 6 7

Didaktické prvky narušují sledování
pořadu, brání dosažení

vzdělávacích cílů odpuzuje od
sledování 

Didaktika pořadu je na úrovni, že
neruší, ale ani nepomůže 

Didaktika pomáhá ve sledování a
zvyšuje efekt „učení“ 

Vynikající didaktická stránka
pořadu 

Počet expertů 

1. Objektiv
2. Popularis
3. Az-kvíz
4. Rodina & škola
5. O češtině
6. Diagnóza

Experti N=7 

SHRNUTÍ: Didaktické zpracování pořadu

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) didaktické zpracování pořadu?“



2

1

2

4

1

3

1

1

2

6

1

5

2

1

6

2

0 1 2 3 4 5 6 7

Poznatky a
úroveň pořadu

je na úrovní
základní školy

Poznatky a
úroveň pořadu

je na úrovní
střední školy

Poznatky a
úroveň pořadu

je na úrovní
vysoké školy

Poznatky a
úroveň pořadu

rozvíjí
vysokoškolské

poznatky

Počet expertů 

1. Objektiv
2. Popularis
3. Az-kvíz
4. Rodina & škola
5. O češtině
6. Diagnóza

Experti N=7 

SHRNUTÍ: Vazba vzdělávacího obsahu na školskou soustavu

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) vazbu vzdělávacího obsahu na školskou 
soustavu? (Na jaké je úrovni?)“



4

1

6

1

1

3

2

6

1
6

1

7

0 1 2 3 4 5 6 7

Jedná se o tradiční
poznatky, které se

učí ve školách

Jedná se o
nejnovější

poznatky vědních
disciplín

Pořad vychází i z
ponewtonovského

paradigmatu

Počet expertů 

1. Objektiv
2. Popularis
3. Az-kvíz
4. Rodina & škola
5. O češtině
6. Diagnóza

Experti N=7 

SHRNUTÍ: Modernost sdělovaných poznatků

Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“Otázka: „Jak byste ohodnotil(a) modernost sdělovaných poznatků?“



SHRNUTÍ: Záměr pořadu

3 (60%)6 (86%)3 (43%)2  (29%)7 (100%)7 (100%)Pořad je zaměřen na rozvoj 
vzdělanosti a kulturnosti 

02 (29%)3 (43%)04 (57%)0Pořad je zaměřen na rozvoj 
myšlení a tvořivosti 

6. 
Diagnóza

5. 
O češtině

4. 
Rodina 
& škola

3.
Az-kvíz

2.
Popularis

1.  
Objektiv

4 (57%)

0

7 (100%)

1 (14%)

2 (29%)

2 (29%)

7 (100%)

2 (29%)

7 (100%)

0

4 (57%)

0

1 (14%)

4 (57%)

5 (71%)

4 (57%)

2 (29%)

4 (57%)

6 (86%)

4 (57%)

0

1 (20%)

5 (100%)

3 (60%)Pořad je zaměřen na předání
praktických znalostí

Pořad je zaměřen na poskytnutí
informací

Pořad je zaměřen na 
encyklopedické znalosti, ověření
paměti

Pořad je zaměřen na rozvoj 
dovedností, kompetencí

Počet expertů (podíl),                                                             
kteří uvedli daný  záměr pořadu

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“

Otázka: „Který z následujících záměrů podle Vás pořad má? 
(více možností odpovědi)“



4,14
3,86

4,8
4,43

4,86 4,86

4,43

4,57

4,29

4

4,574,714,43
4 4,29

4,57

4
3,67

3,5

3,433,57

4

3,57

3,17

3,57
3,57

4,4

4,8

1

2

3

4

5

Odborná
úroveň
pořadu

Kulturní
úroveň
pořadu

Kultura
mluveného

projevu

Úroveň
moderátora

Úroveň
průvodního

slova

Index

Velmi špatnáVelmi špatná

Velmi dobráVelmi dobrá

SHRNUTÍ: Hodnocení pořadů

Ani špatná, ani dobráAni špatná, ani dobrá

Spíše dobráSpíše dobrá

Spíše špatnáSpíše špatná

Experti N=7 

Objektiv

Popularis
AZ-kvíz

Rodina & škola

O češtině

Diagnóza



3,66

4,63

4,4
4,11

3,61

4,67

1

2

3

4

5

Index

Velmi špatnáVelmi špatná

Velmi dobráVelmi dobrá

SHRNUTÍ: Hodnocení pořadů – celkové skóre 

Ani špatná, ani dobráAni špatná, ani dobrá

Spíše dobráSpíše dobrá

Spíše špatnáSpíše špatná

Experti N=7 

Objektiv
Popularis

AZ-kvíz

Rodina & škola

O češtině

Diagnóza


