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AKTIVITA K PROLOMENÍ LEDŮ

SPOLEHLIVÉ, 
NEBO NE?



AKTIVITA K PROLOMENÍ LEDŮ

SPOLEHLIVÉ, 
NEBO NE?

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


AKTIVITA K PROLOMENÍ LEDŮ

SPOLEHLIVÉ, 
NEBO NE?



AKTIVITA K PROLOMENÍ LEDŮ

PRAVDA,
ČI
LEŽ?

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


AKTIVITA VE TŘÍDĚ

BÝT V OBRAZE
Kde získáváte zprávy? 

(Jaké informační zdroje znáte?)



AKTIVITA VE TŘÍDĚ

ZAMYŠLENÍ
NAD ZDROJI
INFORMACÍ

Narazili jste v minulém
týdnu nebo měsíci na
nějakou zprávu, která
se vám zdála zvláštní?



AKTIVITA VE TŘÍDĚ

PROČ SE VÁM
ZDÁLA
ZPRÁVA
ZVLÁŠTNÍ?

a. prostě nepravdivá
b. vůbec jsem s ní nesouhlasil(a)
c. přehnaná nebo překroucená
d. příliš dobrá (nebo špatná), než aby mohla být

pravdivá
e. odporuje všemu, co o tématu vím
f. příliš snadno naplňuje má přání či přesvědčení
g. odporná
h. vtip
i. jiné



AKTIVITA VE TŘÍDĚ

NÁZOR
NEBO
FAKT? 

Názory vycházejí z 
přesvědčení nebo
postoje, nikoli z důkazů, 
které lze ověřit. 

Fakta jsou ověřitelná a 
založená na důkazech.



AKTIVITA VE TŘÍDĚ

CO JE 
DEZINFORMACE?

• Co? Falešné či zavádějící informace
• Jak? Vytvořené nebo šířené záměrně
• Proč? Kvůli zisku nebo oklamání



ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

1. Klamou tím, že…
• vám ukážou pouze jednu stranu příběhu (zkresleně), 
• vyvolávají silné emoce ze špatných důvodů,
• mění vaše jednání,
• z vás dělají hlupáka před ostatními,

2. Ztěžují získávání správných informací, když
je potřebujete.

3. Mohou mít negativní dopad na společnost.

JAKÝ JE PROBLÉM S 
DEZINFORMACEMI?



PŘÍKLAD

VE SKUTEČNÉM
ŽIVOTĚMOHOU
DEZINFORMACE
ZPŮSOBIT VELKOU
ŠKODU

Útoky na věže 5G 
jako výsledek dezinformací o 
technologii 5G https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


PŘÍKLAD

DEZINFORMACE
MOHOU
OHROŽOVAT
LIDSKÉ ŽIVOTY

Jako tento obrázek o šíření viru. 



ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

KOHO MOHOU
DEZINFORMACE
OKLAMAT?

KAŽDÉHO!  
Bez ohledu na věk, pohlaví, původ nebo
vzdělání. 

Snadněji nás lze oklamat, pokud:
• prožíváme silné emoce (lásku, strach, naději),
• je zpráva od někoho, komu věříme,
• zpráva odpovídá našemu dosavadnímu přesvědčení.



ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

KDO BY MĚL
PROTI
DEZINFORMACÍM
BOJOVAT?

KAŽDÝ... 
novináři a influenceři,
politici,
sdělovací prostředky a společnosti provozující
sociální média,
pedagogové.

... VY také!
• Buďte opatrní a ověřujte podivné zprávy!
• Zamyslete se, než budete něco sdílet!
• Promluvte si s kamarády, kteří byli oklamáni!



ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

„FALEŠNÉ 
ZPRÁVY“ 
O ČEM TO JE?

NESPRÁVNÉ
INFORMACE

falešné spojení
zavádějící obsah

ZAVÁDĚJÍCÍ
INFORMACE

falešný obsah
podstrčený obsah

manipulovaný obsah
vymyšlený obsah

ŠKODLIVÉ
INFORMACE

(některé) úniky na veřejnost
obtěžování

nenávistné projevy

FALEŠNÉ ÚMYSL UBLÍŽIT



ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

ZJISTIT, CO JE 
PRAVDA A CO 
LEŽ

Jak můžeme ověřit, zda je zpráva pravdivá?

Pár tipů:
• Přečtěte si celý článek – shoduje se obsah s titulkem?
• Vyhledejte článek na internetu – píší o něm i jiné zdroje?
• Znáte zdroj?
• Ověřte datum zprávy a autora textu
• Věnujte pozornost fotografiím



ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

SMUTNÝ, ALE 
PRAVDIVÝ
PŘÍBĚH KRÁVY
JMÉNEM
PENKA
Často nejde jen o fakta, 
ale o to, jak příběh 
vyprávíte.

„Aktivisté se snaží zabránit utraceníbřezí krávy za „nezákonné“ překročení
hranic EU“

„Šílenství EU: Krávě Pence hrozí trest

smrti za to, že se bez dokladů

zatoulala mimo Unii“

„Příběh krávy Penky odsouzené
Bruselem k trestu smrti za to, že
se z Bulharska zatoulala do 
Srbska, odhaluje veškeré
nedostatky EU“



ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

KOMPAS PRO
OVĚŘOVÁNÍ
FAKTŮ



ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

OPATŘENÍ EU 
PROTI ŠÍŘENÍ
DEZINFORMACÍ

• „EU vs Disinfo“ – zvláštní tým pro  
zahraniční dezinformace

• Zlepšování způsobů umožňujících rychlé
zjišťování dezinformací

• Varování občanů před riziky dezinformací
• Vyvíjení tlaku na společnosti provozující

sociální média, aby plnily svoji úlohu
• Podpora ověřovatelů faktů a novinářů uvnitř

EU i mimo ni



ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

SLEDUJTE
OVĚŘOVATELE
FAKTŮ

• Seznamy organizací pro ověřování faktů ve
vaší zemi jsou aktualizovány
prostřednictvím institutu Poynter Institute a 
Facebook

• Skupina EU pro vyvracení dezinformací a 
kampaň „Zamyslete se, než budete něco
sdílet“

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
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