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„Neříkej nic jiného,  
než jak to ve skutečnosti je.” 

J. A. Komenský

Střední škola
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Hlavní myšlenka
 Současná média jsou směsicí důležitých relevantních informací, ale zároveň polopravd a lží, čas-
to i cílené manipulace. Je potřeba se naučit ověřovat si informace a nepodléhat manipulaci.

Anotace
V této lekci se žáci učí kritickému myšlení v přístupu k médiím a informacím, která média přiná-
šejí. Seznámí se se základními pojmy, jako je manipulace, propaganda, hoax. Dozví se, jaký vztah 
k pravdě měl J. A. Komenský. Vyzkouší si, jak snadné je stát se dezinformátorem.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Žák bude znát pojmy manipulace, propaganda, hoax a bude schopen je vysvětlit.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí

• Žák prožije, jak snadné je vypustit dezinformaci a podlehnout manipulaci. 

K jakému jednání lekce zve/vede

• Lekce vede žáka ke kritickému zhodnocení informací, které se dozvídá z médií.

• Zve žáka k tomu, aby usiloval o osobní pravdivost. 
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Pomůcky 

• prezentace

• dataprojektor, ozvučení,  
přístup na internet

• PL Pravda a lež v médiích  
(pro každého žáka)

• PL Pravda a lež v médiích – řešení  
(1× pro učitele)

• Výklad k prezentaci (1× pro učitele)

• Video Čemu se dá na internetu věřit  
(ke spuštění v prezentaci)

• Video Jak Komenský koupil Koperníka  
(ke spuštění v prezentaci)

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas / Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

Rozhovor

Dnes se budeme věnovat problematice pravdy a lži v médiích. Na začátek si zkusíme říct, 
jak vlastně těmto pojmům rozumíme a jakou s nimi máme zkušenost.

Položte žákům otázky:

• Kdo z vás má zkušenost s tím, že chtěl být pravdivý, ale nepodařilo se mu to?

• Kdo z vás někdy záměrně zalhal?

Metodická poznámka:  
Na tyto dvě otázky se žáci pouze hlásí a připojují se tím k tématu. Je vhodné, aby se připojil 
i přednášející. V následujících otázkách se již ptáme konkrétně.

• Co bylo důvodem k tomu, že jste lhali? V jaké to bylo situaci? 

Veďte s žáky rozhovor.

Metodická poznámka: Obvykle se všechny důvody lží zmíněné studenty dají shrnout do dvou 
základních příčin: je to buď strach, nebo touha po zisku (materiálním, po uznání, obdivu…).

• Co je to pravda? 

Vyzvěte žáky, aby přinášeli své návrhy, a zapisujte je na tabuli. 

Co je to pravda a jaký význam má pro náš život, hledali již mnozí lidé před námi. Pravda zna-
mená shodu tvrzení se skutečností. Je platná bez ohledu na názory a interpretace. Lidé šíří růz-
né informace; ale jen proto, že něco říká nebo sdílí velký počet lidí, neznamená to, že to je prav-
divé. Dnes se podíváme na to, jak rozlišovat pravdu a lež v informacích, které nás obklopují.

2.1 Postpravdivá doba (15 min)
Výklad s prezentací

Výklad uveďte slovy:

Teď se zaměříme na porozumění pojmům 
propaganda, manipulace a hoax a uvidíme, 
jak je někdy těžké rozpoznat, zda je informace 
pravdivá.

Pomocí prezentace vysvětlete žákům uvedené 
pojmy. K výkladu využijte Výklad k prezentaci, 
který najdete v přílohách.

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

Dezinformace 
a manipulace 

v médiích 

15 min

2

3.
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Není nutné projít celou prezentaci podrobně, záleží na vás, čemu se s žáky budete chtít věno-
vat déle a co podle vás stačí jen zmínit. Jednotlivé slidy tvoří nabídku, jaké příklady je možné 
pro ilustraci pojmů využít. Pokud se v okamžiku realizace lekce nabízí aktuálnější příklad, je mož-
né ho využít. Jako zdroj můžete využít webové stránky http://manipulatori.cz/

Metodická poznámka:  
Při přednášení je možné postupovat metodou výkladu dle prezentace, ale je také možné využít 
dialogické vyučování, tedy vždy klást žákům otázky a nechat je přicházet s odpověďmi. Např.: 
„Znáte nějaký příklad zneužití médií či záměrného šíření lživé informace v médiích v minulosti?“

Varianta:  
Pro ilustraci tématu manipulace fotografiemi můžete využít video „Čemu se dá na internetu 
věřit“. 

3.1 Česká média pod lupou  
(10 min)
Skupinová práce s pracovním listem

Rozdělte třídu do skupin ideálně po 4 žácích. 
Poté rozdejte žákům PL Pravda a lež v médiích. 
Žáci společně pracují na odpovědích, které si 
každý zapíše do svého PL. Zvolí si mluvčího, kte-
rý za skupinu bude prezentovat závěry, ke kte-
rým ve skupině dospěli.

3.2 Výstupy ze skupinové práce (10 min)
Mluvčí jednotlivých skupin prezentují skupinovou práci. Komentujte a řiďte diskusi, případně 
informujte žáky o správném řešení (viz PL Pravda a lež v médiích – řešení).

Upozornění:  
U politických témat se vyvarujte jednostranným a hodnotícím komentářům a zároveň v tomto 
směru korigujte diskusi s žáky.

20 min

Česká média 
pod lupou

3

3:38

Pracovní listy  Pravda a lež v médiíchStřední škola

Pravda a lež v médiích – řešení
Pracovní list byl vytvořen na základě aktuálních informací na podzim 2019.

1. Která média jsou podle vás veřejnoprávní?

ANO NE MOŽNÁ

Česká televize x

Prima x

Nova x

MF Dnes x

Právo x

Novinky.cz x

Parlamentní listy x

Český rozhlas x

Evropa 2 x

Impuls x

Reflex x

2. Přiřaďte správně vlastníky médií k jednotlivým médiím

Hospodářské noviny Zdeněk Bakala 

Parlamentní listy Ivo Valenta + Michal Voráček

Blesk Daniel Křetínský + Pavel Tkáč 

MF Dnes Andrej Babiš 

Seznam Zprávy Ivo Lukačovič

Lidové noviny Andrej Babiš

TV Barrandov Jaromír Soukup

TV Prima Vladimír Komár + Ivan Zach

3. Znáte nějaké dezinformační weby? Jaké?
Např. Parlamentnilisty.cz, aeronet.cz, bezpolitickekorektnosti.cz, lajkit.cz, svetkolemnas.cz

4. Jak byste si ověřili článek, který se objeví na Facebooku (někdo vám ho přepošle)?
Např. ověřením zdroje článku, autora (co se o něm dá zjistit), kde a kdy byl článek uveřejněn, pokud obsahuje fotogra-
fie přes Google vyhledat originál fotografie atd.

Pracovní listy  Pravda a lež v médiíchStřední škola

5. Zhodnoťte, který článek je hodnověrný a proč? Jak jste při hodnocení postupovali?

HODNOVĚRNOST

Historickou studnu, která pochází s největší pravdě-
podobností ze středověku, nečekaně objevili v pon-
dělí dělníci při výkopových pracích na nádvoří zámku 
v Klimkovicích u Ostravy. Práce na rekonstrukci nádvoří 
musely být kvůli objevu ukončeny a na místo míří archeo-
logové, aby studnu prozkoumali. Podle zástupců místní 
radnice jde o nesmírně důležitou událost. „Je to zásadní 
objev, protože o historii našeho zámku toho nevíme 
mnoho, navíc Klimkovice nemají moc památek. Takže 
určitě počítáme s tím, že studnu obnovíme. A třeba na je-
jím dně objevíme něco, co nám o historii něco poví, ně-
jakou historickou minci nebo něco podobného. Teď jsou 
na řadě archeologové, pak se uvidí,“ řekl starosta města 
Zdeněk Husťák. Studna má podle Husťáka minimálně 
desetimetrovou hloubku a na jejím dně je voda, což je 
překvapivé, protože zámek stojí na kopci. „Tento objev 
tedy bude zajímavý nejen pro archeology, ale i pro vodo-
hospodáře,“ doplnil.

https://www.novinky.cz/veda-skoly/490920-unikatni-ob-
jev-v-klimkovicich-stredoveka-studna-plna-vody.html

„Od 1. října letošního roku bude sběr hub v českých le-
sích možný jen na základě speciálního průkazu,“ prozra-
dil magazínu Víkend DNES ministr zemědělství Miroslav 
Toman. „Novela zákona 289/1995 Sb. zavádí povinnost 
vlastnit tzv. houbařský lístek, který vydávají městské 
nebo obecní úřady. Kromě uhrazení správního poplatku 
ve výši 2.000 Kč za kalendářní rok je podmínkou i člen-
ství v Českém houbařském svazu, úřední přezkoumání 
ze znalosti jedlých a jedovatých hub a pravidelná účast 
na lesních brigádách.“ Držitel houbařského lístku smí 
nasbírat maximálně 3 kilogramy hub měsíčně, které musí 
přiznat státu. Zaplatí z nich daň 100 Kč. Ilegální sběr hub 
zákon nově považuje za obdobu pytláctví. Černý houbař 
může být potrestán odnětím svobody až na dva roky, 
zákazem vstupu do lesa a propadnutím nasbíraných hub 
včetně košíku a zavíracího nože. 

https://manipulatori.cz/hoax-za-houby-do-vezeni/

Soud v Nizozemsku v pondělí zamítl žádost devětašede-
sátiletého občana o oficiální umazání dvaceti let věku. 
Svou žádost o úřední omlazení zdůvodnil tvrzením, že ho 
datum jeho narození diskriminuje při hledání práce i na-
vázání vztahu. Soud v Arnhemu v pondělí ale záležitost 
ukončil s tím, že se „pan Ratelband může zcela svobodně 
cítit o dvacet let mladší, než je jeho skutečný věk, a podle 
toho se chovat“. Ratelband svou situaci srovnával s jinými 
možnostmi právně změnit totožnost, například u tran-
sgenderových lidí. Tak jako oni se necítí být příslušníky 
svého fyzického pohlaví, tak on se necítí na svých „úřed-
ních“ 69 let. Ratelband neuspěl ani s argumentem, že by 
z úpravy jeho data narození získala i vláda, protože by 
se vzdal nároku na penzi do doby, než znovu dosáhne 
důchodového věku.

https://www.novinky.cz/koktejl/490910-chtel-se-nechat-
-uredne-omladit-nizozemec-u-soudu-narazil.html
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Varianta:  
Řešení PL můžete po částech promítnout a žáci sami zjišťují správnost svých odpovědí.

4.1 Komenský a pravda (10 min)
Práce s videem a diskuse

V předchozí části jsme si řekli o tom, jak nás média často klamou a není snadné vyznat se 

v tom, co je pravda, kdo za konkrétními informacemi stojí. Přesto stojí za to pravdu hledat, 
i když to dá práci. Příkladem může být J. A. Komenský.

Pusťte v prezentaci krátké animované video Jak Komenský koupil Koperníka. 

Následně moderujte diskusi nad otázkami: 

• Proč se Komenský nespokojil s oficiálním vydáním Koperníkových spisů? 

• Co ho vedlo k tak velkému vydání peněz a úsilí? 

• Umíte si představit situaci, ve které by vám stálo za to vynaložit takové úsilí?

• Proč myslíte, že stojí za to hledat pravdu?

5.1 Principy kritického myšlení (15 min)
Výklad s prezentací

Pomocí prezentace vysvětlete základní pravidla 
kritického myšlení a veďte případnou diskusi, 
reflektujte též poznatky z pracovních listů, např. 
otázku vlastnictví médií.

K výkladu využijte Výklad k prezentaci, který 
najdete v přílohách.

Jak uvažovat 
kriticky

25 min

5

Komenský 
a pravda

10 min

4

39.
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Metodická poznámka:  
Pokud žáky zaujme výklad o kritickém myšlení, můžete jim doporučit testy na procvičování 
kritického myšlení na webové stránce https://www.trainbra.in/cs/, připadně je možné je využít 
při další výuce.

5.2 Interaktivní test manipulace (10 min)
Řada lidí nezkoumá předkládané informace kriticky, a díky tomu je snadné, aby se nechali ma-
nipulovat. V následující aktivitě si společně vyzkoušíme, jaké to je mít vlastní dezinformační web. 
V roli dezinformátora si zkusíme jak ovlivnit veřejné mínění, diskreditovat své odpůrce i vyvolat 
politický skandál. 

Na on-line webové stránce Českého rozhlasu 
postupujte společně se studenty aktivitou „Jak 
se stát dezinformátorem?“ (viz Další zdroje). 
Hra obsahuje řadu rozhodovacích momentů. 
Žáci vždy hlasují jak v jednotlivých krocích dále 
postupovat. 

6.1 Jak to vidím já (5 min)
Individuální reflexe, volné psaní

Dejte žákům instrukce k individuální reflexi a zároveň je promítněte.

Žáci si k reflexi vyberou jednu z nabízených možností:  

a. Pište volným psaním po dobu 5 minut, 
co vás k probíranému tématu napadá 
(např. jakou s ním máte vlastní zkušenost, 
co nového ve vás rezonuje či naopak s čím 
nesouhlasíte apod.). 

b. Odpovězte ve volném psaní na následující 
otázky: 

• Co by ve společnosti bylo jinak, kdyby média šířila jen pravdivé zprávy? 

• Jak mohu já přispět k tomu, aby se šířily pravdivé zprávy? 

6.2 Reflexe a závěr (5 min)
Žáci si ve dvojicích vzájemně přečtou zapsa-
né myšlenky a mají možnost o nich krátce 
diskutovat.

Výsledky svého volného psaní si mohou žáci 
dle vlastního uvážení uchovat nebo je na závěr 
předat přednášejícímu.

Na závěr shrňte důležité body lekce. 

Reflexe 
a závěr

10 min

6

59.

58.
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Zdroje prezentace
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Autor: Mgr. Vladimír Vácha
Online prezentace: https://prezi.com/view/vWKy5ktc3X8g6kvl4j3k/

Výklad k prezentaci
Pravda a lež v médiích
Střední škola

2.1 Postpravdivá doba (15 min)
Výklad s prezentací

Úvodní slide
Dnes mnozí mluví o tom, že žijeme v tzv. po-
stfaktické době. Díky tomu, že se na nás 
z médií valí stále větší množství informací, 
u nichž máme jen omezenou možnost zjistit 
jejich fakticitu a pravdivost, rezignovali někteří 
na hledání pravdy. Přesto je dobré pravdu 
i v současné mediální džungli hledat a my 
si povíme jak.

Co je pravda?
Tak co je tedy pravda? Pokusí se někdo o nějakou definici? 

Dejte prostor pro náměty žáků.

Pravdu můžeme definovat takto: je to shoda 
tvrzení se skutečností a je platná bez ohledu 
na naše názory nebo interpretace (Wikipedie, 
2019). Můžeme to ilustrovat třeba na gravi-
tačním zákonu. Ten říká, že věci jsou přitaho-
vány směrem dolů k zemskému jádru. A my 
si to můžeme ověřit (když pustíme předmět, 
uvidíme, že padá k zemi). O této skutečnosti 
– pravdě – můžeme diskutovat, nesouhlasit 
s ní, ale vždy, když zakopneme, budeme padat směrem k zemi. Mahátma Ghándí, indický filosof 
a politik, řekl: „Omyl se nestane pravdou proto, že ho mnozí šíří, tak jako se pravda nestane 
omylem proto, že ji nikdo nevidí. Pravda stojí sama na sobě.“

To, že mají média velký vliv na myšlení i na 
jednání lidí, se ukázalo na případu ze 30. 
let minulého století. Tehdy byl nejvlivnějším 
médiem rozhlas. Právě v rozhlase nastudo-
vali dramatizaci románu H. G. Wellse Válka 
světů. Hra víceméně pojednává o tom, že naši 
planetu přepadnou mimozemšťané, pustoší ji 
a zabíjejí lidi. Tato rozhlasová hra měla formu 
reportáže. A přesto, že byli posluchači předem 
upozorněni, že se nejedná o skutečnost, ale o rozhlasovou hru, způsobilo její vysílání naprostou 
paniku.

3.

5.

6.

Útočná SMS

13 min
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a. Co je propaganda?
S takovými reakcemi pracuje také propagan-
da. Co to propaganda je? 

Dejte prostor pro návrhy žáků. Poté přečtěte 
definici.

To, že je propaganda mocnou zbraní, věděli 
už nacisté. Dokonce měli ministerstvo propa-
gandy, které vedl Joseph Goebbels. Pro pro-
pagandu nacisté využívali, nebo lépe řečeno 
zneužívali všechna dostupná média.

Propagandu používali například také komu-
nisté. Naše země byla plná plakátů a transpa-
rentů. Komunisté používali tzv. filmové týde-
níky, později televizi k šíření svých politických 
cílů.

Pádem komunismu ale propaganda nezmi-
zela. Stačí se podívat na billboardy, které 
před poslední prezidentskou volbou zaplavily 
Česko. Co nám říká například toto sdělení? 

Dejte prostor pro vyjádření žáků. 

Tento billboard říká, že pan Drahoš má něco 
společného s uprchlíky, kterým je třeba se brá-
nit, a proto je potřeba pana Drahoše nevolit. 
Ve skutečnosti vůbec není v kompetenci pre-
zidenta republiky, ať už je jím kdokoli, jakkoli 
ovlivnit množství migrantů v naší zemi.

Někdo by si mohl říct, jestli to vlastně není jed-
no, co kdo píše na billboardy nebo nám říká 
v médiích. Není, protože to dělá za nějakým 
účelem. Měla sdělení na billboardech nějaký 
vliv na myšlení a jednání lidí? Měla. Řada lidí 
díky nim raději volila pana Zemana.

8.

10.

12.

14.

15.
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Netýká se to ale jen prezidentských voleb. Před 
volbami do Parlamentu se na FB stránce SPD 
Libereckého kraje objevila tato fotka s citátem. 
Co nám toto sdělení říká? Že krásné mladé 
dívky volí Tomia Okamuru. Problém je v tom, 
že tato dáma je švýcarská virtuoska na alpský 
roh, která vůbec netuší, že nějaký Okamura 
existuje. Autoři plakátu prostě stáhli z interne-
tu fotku dívky a přidali k ní citát, který nikdy 
neřekla.

V komunálních volbách zase kandidátka 
ČSSD v Havířově slibovala Havířov bez mig-
rantů. Je v kompetenci primátorky Havířova 
ovlivnit počet migrantů? Samozřejmě že ne, 
ale i v tomto případě mířila tato kampaň 
na všeobecný strach Čechů z migrantů.

b. Co je hoax?
Dejte prostor pro vyjádření žáků. 

Přečtěte definici hoaxu.

V březnu 2018 se sociálními sítěmi šířila fotka 
s varováním, že pražská Náplavka je plná 
migrantů. Byla to pravda?

16.

17.

18.

19.

21.
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Bylo zveřejněno toto vysvětlení:

Vyjádření admina: Miloš Zeman tento rok řekl 
„lidé jsou dost chytří na to, aby poznali lež”. 
Tuto fotku jsem náhodou našel na internetu 
a rozhodl jsem se vytvořit HOAX - nepravdivou 
zprávu/fakenews. Na příspěvek za 20 hodin 
bez reklamy bylo skoro 3500 sdílení. Na fot-
ce není Rašínovo nábřeží v Praze, foto je 
z Francie, konkrétně Canal Saint Martin.

Prosím, příště až se rozhodnete něco sdílet, nejdříve si ověřte, jestli je zpráva pravdivá. Přispíváte 
tím k debilizaci národa, a co sdílíte ,je i Vaše vizitka.

V září 2018 se FB šířila ofocená stránka z no-
vin s článkem Za houby do vězení. Podle něj 
bude možný sběr hub v lesích jen na speciální 
průkaz od houbařského svazu. 

Přečtěte část textu z fotografie. 

Během pár dní tuto informaci sdílelo 6 tisíc 
lidí. Byla to pravda?

Ve skutečnosti spousta lidí uvěřila novinářské 
kachně, která se objevila v příloze Víkend dení-
ku MF Dnes. Ačkoliv článek vydala Mladá fron-
ta jako recesi v rubrice „Víkendová kachna“, 
Miroslav V. si článek ofotil a bez upozornění, 
že jde o novinářskou kachnu, ho publikoval na 
Facebooku.

c. Manipulace s fotografiemi
Teď si ukážeme si, jak lze manipulovat s fo-
tografiemi. Jedním ze způsobů je využití úhlu 
záběru. Příkladem je v médiích uveřejněná 
fotografie prince Williama, který dělá neslušné 
gesto na novináře.

Když je ale stejná scéna zabrána z jiného úhlu, 
je zřejmé, že princ ukazuje, že čekají třetí dítě.

22.

23.

24.

25.

26.
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Dalším způsobem jak manipulovat s fotogra-
fiemi, může být oříznutí detailu. Na této fotce 
vidíme kampaň Theresy Mayové, podle níž to 
vypadá, že má velkou podporu.

Ve skutečnosti celá fotka vypadá takto.

 
Dále je také důležité, v jakém kontextu byla 
fotografie pořízena. V médiích byla zveřejněna 
fotografie z vrcholného setkání představitelů 
NATO, na které náš prezident jako jediný sedí. 

Problém je v tom, že fotka vznikla o přestávce, 
oficiální fotografie je tato, kde pan prezident 
stojí.

K manipulaci může dojít také tak, že se stará 
fotografie použije v jiném kontextu. Na FB byla 
sdílena fotka údajně pořízená v Evropském 
parlamentu, na níž europoslanci místo, aby 
pracovali, spí. Fotografie byla hojně sdílená 
a objevovalo se pod ní mnoho naštvaných 
komentářů.

 

Ve skutečnosti fotka vznikla o osm let dříve 
v brazilském parlamentu, kde poslanci drželi 
protestní hladovku a v prostorách parlamentu 
i přespávali. Na celé fotce je dobře vidět brazil-
ská vlajka. Nejedná se tedy o Evropský parla-
ment ani to není v době jednání, ale v noci.

27.

28.

29.

30.

31.

33.
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Video

Čemu se dá věřit na internetu

Jak Komenský koupil Koperníka:  

 

5.1 Principy kritického myšlení (15 min)
Výklad s prezentací

Co jsou myšlenkové stereotypy?
Další kapitolou jsou stereotypy.  
Co to vlastně je?

Dejte prostor pro náměty žáků. 

Stereotypy jsou soubor našich představ 
o druhých lidech, které ovlivňují naše vnímání, 
hodnocení a postoje vůči nim. 

Abychom se vyvarovali stereotypů, potřebu-
jeme rozvíjet své kritické myšlení. To nám 
pomáhá k tomu, abychom se nenechali mani-
pulovat. Kriticky uvažovat zahrnuje: 1) počítat 
s vlastní omylností, 2) naslouchat informacím 
pečlivě a zkoumat je, 3) být otevřený změnit 
svůj původní postoj na základě nově zjištěných 
informací. 

Naopak nekritické myšlení nás činí snadno 
manipulovatelnými. Může se projevovat takto: 

39.

41.

42.

Jde to 
i jinak

17 min
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Kdo z těch lidí má pravdu? Oba. Ale ani jeden 
si nedal tu práci, aby se podíval na problém 
i z té druhé strany. Pak by pochopil, že věci ne-
musejí být černobílé. Právě v tom spočívá kri-
tické myšlení: nedělat konečné závěry, dokud 
se na věci nepodíváme z různých stran, dokud 
nevyslechneme i protinázory a neuděláme si 
plastický obrázek daného problému. Jde také 
o to, abychom byli ochotni své názory změnit, 
pokud budeme mít hodnověrné důkazy o tom, 
že jsme se mýlili.

Jaké jsou nejčastější myšlenkové chyby? 
Ignorujeme fakta, která jsou v rozporu s naším 
přesvědčením, která nezapadají do našeho 
pojetí světa, našich názorů a úhlu pohledu. 
Nejtěžší bývá si přiznat, že jsme se v něčem 
mýlili.

Média a sociální sítě nás často drží v tzv. so-
ciální bublině. Obzvláště Facebook je v tomto 
velmi typický, protože vám ukazuje pouze to, 
co chce, abyste viděli. A pak má člověk po-
cit, že všichni mají stejné názory a vidí věci 
stejně – protože není konfrontován s opačnou 
stranou.

Pak často jdeme světem jen v jakémsi koridoru 
svých názorů a přesvědčení a nedáme si tu 
práci podívat se i mimo svou sociální bublinu.

Jaké jsou další myšlenkové chyby? Tvoříme 
neexistující souvislosti (viz příklad Drahoš 
= migranti). Zkreslujeme a mylně si vyklá-
dáme skutečnosti (viz např. fotka prince 
Williama). Neznáme základní statistická 
pravidla (např. z jedné okrajové věci si udělá-
me obrázek o celku). Špatně si pamatujeme 
a pak zkreslíme něčí výrok.

43.

44.

45.

46.

47.
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Jak si ověřit informace?
Jak si můžeme ověřit informace na internetu? 
Je dobré klást si několik otázek. První věcí je 
zjistit, z jakého zdroje článek nebo zpráva 
pochází. Přemýšlejme, co jiného lze na dané 
internetové stránce najít. Pokud je zdrojem 
některý z uvedených webů, jedná se pravděpo-
dobně o manipulaci a dezinformaci. Za někte-
rými z těchto webů stojí cizí zpravodajské služ-
by, které se snaží destabilizovat společnost.

Slide 48: 
Klademe si i další otázky: 

Obsahuje zpráva další dohledatelné zdroje 
informací? Jsou v ní obsažena nějaká jména? 
Co se o těchto lidech dá zjistit na internetu? 
Odkazuje na nějaké zdroje, média, zahraniční 
média? Pokud ano, dá se na nich dohledat 
původní zpráva? Shoduje se s touto zprávou? 

Nejde o hoax? Nemusíme vždy dohledávat informace, je dobré se podívat třeba na web  
www.hoax.cz, nebo na www.manipulatori.cz, kde jsou mnohé hoaxy již odhaleny a vysvětleny. 
Nemusíme tedy vždy dělat tuto složitou práci my, někdo už ji udělal za nás.

Obsahuje zpráva fotky či videa? Pokud ano, 
fotky si můžeme snadno ověřit.

Google nabízí výbornou službu na ověření 
fotografií. Stačí fotku zkopírovat, zadat ji do 
Googlu a ten najde, kde jinde se objevila (na 
jakém serveru, kdy), popř. zda se nejedná jen 
o výřez původní fotky.

Dále je dobré si analyzovat samotné sdělení 
zprávy. Položte si 5 otázek.

 KDO je autorem sdělení? Je pod článkem 
někdo podepsaný? Pokud jde o článek z médií, 
autor bývá uveden. Co se o tom člověku dá 
zjistit? Je členem nějaké politické strany, popř. 
jaké? Jaké další články píše a jaké hodnoty sdílí?

1. CO je obsahem toho sdělení? Co nám sděluje, co je v jeho podtextu (např. Zemanovy bill-
boardy tvrdily, že Drahoš je pro to, aby do naší země proudily davy migrantů)? Co naopak 
sdělení zamlčuje (např. že v kompetenci prezidenta není ovlivnit počet migrantů v zemi)?

2. KOMU je sdělení určeno, jaká je cílová skupina? Na jaké emoce sdělení hraje (proti EU, mig-
rantům, homosexuálům, různé konspirační teorie…)? Jak toto sdělení ovlivní myšlení a jednání 
lidí?

3. JAK se nás snaží upoutat? Obsahuje zpráva nějaký šokující titulek? V dnešní době lidé nečtou 
články, čtou jen titulky. A většina dezinformačních médií má týmy lidí, kteří se zabývají jen 
tvorbou vhodných titulků. Souhlasí titulek se samotným sdělením článku? Obsahuje zpráva 
výzvy typu: šiřte to rychle dál, než to smažou?

48.

49.

51.

52.
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4. PROČ byla zpráva vytvořena? Kdo za ní stojí? Kdo vlastní médium, v němž byla zpráva otiště-
na či zveřejněna (např. kdo vlastní Lidové noviny, Mladou frontu Dnes, TV Barrandov atd.)? 
Komu sdělení hraje do karet a jaké má vyvolat reakce čtenářů?

Téma ověřování pravdivosti informací je mož-
né více zkoumat na těchto webech.

 

Je zřejmé, že hledat pravdu stojí hodně úsilí. 
Ale tak tomu bylo vždy, jen si lež hledala jiné 
cesty k člověku. O tom, že ale vynaložené úsilí 
stojí za to, mluvil také Komenský.

 

6.1 Jak to vidím já (5 min)

6.2 Reflexe a závěr (5 min)

53.

55.

59.

58.

Reflexe 
a závěr

7 min
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