
zodpovědně v digitální džungli

Jak na mediální výchovu?



O Zvol si info
• parta studentů a čerstvých 

absolventů z brněnských  
a pražských univerzit 

• nikomu neříkáme, co má číst a co ne 

• 1 kniha, 3 typy seminářů pro studenty, 
28 členů, 15 500 oslovených studentů



Jak to vypadá u nás?
Varianta A 
• digitální stopa 
• influenceři 
• O, M, D 

Varianta B 
• fake news, hoaxy, manipulace 
• algoritmy 
• názor vs. fakt 
• O, M, D 

Varianta C 
• fake news  
• dezinformace a data-mining 
• O, M, D 
• teorie vstřícnosti



Fact-checking

Ověřuj 

Mysli 

Dýchej



Jak to vypadá u nás?
• Wooclap 
• googlení titulku a fotek 
• ověřování článku 
• diskuze



Proč učit mediální gramotnost? 
Co by mediálně-gramotný člověk měl 

znát? 

www.menti.com 

http://www.menti.com


Vyzná se v mediálním světě

Kdo je mediálně 
gramotný?

Rozpozná podstatný 
obsah od nepodstatného, 

rozpozná manipulace

Rozpozná názor vs. fakt
Tvoří vlastní názor  

a argumentuje



Vyznat se v 
mediálním světě
- jak funguje mediální svět  

- jak vzniká obsah 

- jak fungují sociální sítě





Sociální  
sítě



Světlé a temné stránky sítí

• tvoříš si identitu 

• sdílíš zážitky 

• komunikuješ 

• čerpáš informace 

• inspiruješ se 

• snižuješ úzkost 

• unikátnost obsahu

• krádež identity, narušení soukromí 

• přetvářka, zahlcení 

• zahlcení, FOMO 

• hoaxy, fake news 

• závislost 

• deprese 

• omezená “realita”



Vyznat se v 
mediálním světě



Zdroje..?



Vyznat se v 
mediálním světě

Ze světa médií Z tvorby obsahu Ze sociálních sítí

portál: 
novinovyprogram.cz 
nfnz.cz  
mapamedii.cz  

hra: 
Digitální stopa 

Filmy: 
Follow me 
Great Hack 

Kniha: 
Jak na sociální sítě? 

svetmedii.info  
jsns.cz 

iReporter  
(BBC hra)

mediagram.cz 
medialnigramotno

st.fsv.cuni 

Sdílíme zkušenosti 
z mediální výchovy

https://www.nfnz.cz
http://www.mapamedii.cz
https://moodle.nic.cz/mod/page/view.php?id=345
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38844-followme
http://svetmedii.info
https://www.jsns.cz
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096
http://mediagram.cz
http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/hlavni-tema/novinky/
http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/hlavni-tema/novinky/
https://www.facebook.com/groups/169891826996456/
https://www.facebook.com/groups/169891826996456/
https://www.facebook.com/groups/169891826996456/


Rozpoznání  
obsahu  
a manipulace

- fact-checking 

- druhy manipulací: emoce, svalování 

viny a nálepkování, manipulace s 

obrazem 

- slovník pojmů: fake news, 

dezinformace, hoax, městské legendy, 

deepfake



WhatsApp bude 
zpoplatněn!!!

V pomerančích z 
Libye je HIV

Greta Thunberg je 
dcera Adolfa Hitlera. 

Šok: Káva s mlékem způsobuje rakovinu

Země je placatá. Už 
od školy nám lžou!

EU nám zakázala 
křivé banány. 

V Keni jsou 
homosexuální lvi, kteří 

se nakazili od 
amerických turistů

Elvis Presley ještě žije!

Na Ukrajině 
separatiské ukřižovali 
chlapce.

Zapíchané injekční 
jehly v autobusech. 

Vietnamské bistro muselo 
být zavřeno kvůli hygieně. 
V majonéze našli 12 druhů 

spermatu.

Miloš Zeman má rakovinu.

Jiří Drahoš je pedofil.









Rozpoznat obsah 
a manipulace

Fact-checking Manipulace

zvolsi.info 
Atlas konspirací 
NewseumED.org 

JSNS: 
Kovyho mediální 
ring 
O pravdu? 

Badnews.cz 
trollfactory.yle.fi 

Argumentační fauly 

Film: 
Vrtěti psem 

Kniha: 
Faktomluva

Hoax.cz 
snopes.com 
tineye.com 
yandex.ru 

Pro náročné: 
stopfake.org 
bellincat.com 
blbec.online 

Nástroje

http://zvolsi.info
https://atlaskonspiraci.cz/Hlavn%C3%AD_strana
http://NewseumED.org
https://www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring
https://www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/opravdu
https://getbadnews.cz/#intro
http://trollfactory.yle.fi
http://www.hoax.cz/cze/
http://snopes.com
http://tineye.com
http://yandex.ru
http://stopfake.org
http://bellincat.com
https://blbec.online


Názor vs. Fakt vs. Mozek

- vlastní emoce 

- nepřesné, neúplné informace 

- fabulace 

- osobní sdělení 

- hate speech



Role emocí při vnímání? 

Konfirmační zkreslení 

Dünning krugerův efekt 

Priming efekt 

Back-fire effect



Názor vs. Fakt vs. Mozek

https://bezfaulu.net
https://www.krimys.cz
https://demagog.cz


Tvorba názoru  
a argumentace

• kritické myšlení  

• teorie vstřícnosti 

• umění nespěchat



Jak mluvit o fake news?

• Buďte vstřícní. 

• Zjistěte, že druhý chce mluvit a že mu nevadí být přesvědčen. 

• Vyjasněte si, kde je spor. Popírají se fakta, nebo hodnoty?  

• Neuargumentujte toho druhého. To prostě nefunguje 

• Nabídněte mu alternativu. Neopakujte, proč se podle vás mýlí.



Tvorba názoru  
a argumentace

Teorie vstřícnosti

Umění nespěchat

Podcast: Balanc, 2 

Persuaze 

“Think before share” 
Neunáhlené závěry 

přemýšlení “jinak” out of bubble 

brainstorming 
myšlenkové mapy 

volné psaní 
diskuze 

Oxfordský typ debat 
Vyhledávání proti argumentů 

Vědomí, že nemusíme mít názor na 
všechno

Kritické myšlení

https://wave.rozhlas.cz/uz-ve-skolach-deti-trestame-kdyz-neco-nevedi-v-dospelosti-pak-neumi-chapat-druhe-7896015
https://wave.rozhlas.cz/proc-bohati-veri-ze-si-uspech-zaslouzi-a-chudi-jsou-lini-delaji-chybu-v-7890168
http://www.masarykovydebaty.cz


Co si odnést?
- mediální gramotnost = soubor “superschopností” 

- sociální sítě nejsou zlé 

- nebát se zapojit přemýšlení



Díky za pozornost!
Mgr. Kateřina Křivánková 

a Nina Krausová 

katerina@zvolsi.info 

zvolsi.info 

facebook/zvolsiinfo 

instagram/zvol_si_info 

twitter/zvolsiinfo

mailto:katerina@zvolsi.info
http://zvolsi.info
https://www.facebook.com/zvolsiinfo/
https://www.instagram.com/zvol_si_info/?hl=en
https://twitter.com/zvolsiinfo?lang=en

