
Šestý ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádá RRTV v rámci 62. ročníku mezinárodního 
festivalu filmů pro děti a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL 2022 s podtitulem Digitalizace – nevyhnutelná 
budoucnost!?

Konference bude hledat odpovědi na otázky, jaká je digitální gramotnost našich dětí, jaké mají mož-
nosti mediální výchovy, jak digitální technologie proměňují vzdělávání, školní výuku i  mimoškolní 
aktivity, či v čem se generace dnešních dětí, která je s digitálním věkem spjata od svých prvních krůčků, 
bude odlišovat od generací předcházejících. Účastníci budou seznámeni s aktuálními trendy digitální 
transformace.
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P R O G R A M  K O N F E R E N C E :

9.00–9.30 Registrace účastníků

9.30 Zahájení konference, Václav Mencl, předseda RRTV  

9.40–11.00     Média dětem, média s dětmi

moderuje: Marta Smolíková, členka RRTV

Budou představeny výsledky Studie mediální gramotnosti populace ČR do 15  let a nad 15  let, která zkoumala klíčové 
dovednosti a schopnosti mediální a digitální gramotnosti. Studii pro RRTV v roce 2021 zpracovala Univerzita Palackého 
v Olomouci. O programech a aktivitách v oblasti mediálního a digitálního vzdělávání budou hovořit zástupci institucí 
a organizací, které se specializují na výchovu a mediální gramotnosti dětí a mládeže.

Účastníci:

Zdeněk Sloboda, sociolog a pedagog médií, Univerzita Palackého v Olomouci

Michal Kaderka, pedagog, expert na mediální výchovu, Gymnázium Na Zatlance, Praha

Alžběta Plívová, zakladatelka a vedoucí ČT edu

Michaela Trnková, vedoucí týmu mediálního vzdělávání, Jeden Svět na školách/Člověk v tísni

11.00–11.30 Coffee break  

11.30–13.00    Digitalizace – nevyhnutelná budoucnost!?

moderuje: Vadim Petrov, člen RRTV

Formou moderovaného kulatého stolu proběhne debata s  pozvanými experty. Do diskuse přispějí odborníci na infor-
mační a komunikační média, digitální technologie a sociální sítě. V debatě budou zohledněny i zkušenosti z pandemie 
Covid 19, které urychlily digitální transformaci díky hybridnímu a distančnímu vzdělávání.

Účastníci:

Petr Chára, pedagog, poradce ministra školství

Petr Koubský, analytik informačních a komunikačních médií, redaktor Deníku N

Martin Prokop, marketingový ředitel pro Českou a Slovenskou republiku, LEGO Group 

Zástupce společnosti Google

13.00    Shrnutí a závěrečné slovo Marta Smolíková 
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