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Střední odborné učiliště

Nenech se manipulovat

Pozorně si přečtěte následující článek z médií. Záměrně jsou zde změněna jména, aby hlavním kritériem vašeho
hodnocení nebyly vaše osobní politické preference. Poté zkuste společně jako celá skupina oznámkovat jako ve škole
jednotlivé články v kategoriích, k rozhodnutí vám pomohou otázky:
hodnověrnost:
1 – velmi hodnověrné
5 – absolutně nehodnověrné
Z jakého zdroje je text? Je sdělení ověřitelné, přináší nějaká konkrétní čísla, argumenty, nebo se jedná o vágní
a neurčitá tvrzení? Paušalizuje problémy bez návrhu reálných a konkrétních řešení?
manipulativnost:
1- objektivní, nemanipulativní
5 – velmi manipulativní
Obsahuje text nějaká citově zabarvená vyjádření? Hraje na emoce? Snaží se vzbudit v čtenářích obavy či strach např.z imaginárních “těch nahoře” “těch mocných”? Nebo z migrantů, EU, nějakého spiknutí? Snaží se nějak šokovat? Nálepkuje své
politické protivníky?
čtivost:
1 – čtivé, zajímavé
5 – nudné, nezajímavé
Zaujal vás článek svým tématem? Máte chuť se dozvědět o problému více, zjistit si další informace a zdroje?
Je vyjádření neotřelé, zajímavé? Upoutalo něco vaši pozornost?
agresivita:
1 – neagresivní
5 – velmi agresivní
Je tón textu agresivní, napadá nějaké konkrétní lidi či politickou stranu? Přináší černobílé nebo populistické řešení?
Používá vulgarismy?

Prezident vyzval ČSSD, aby z vlády stáhla svého ministra zahraničí TP. Proč by
měl odejít podle Vás?
Ano, je to bezesporu ten druhý ministr ze tří, kteří by měli podat demisi. Protože podporuje přijímání imigrantů,
diktát Bruselu a sluníčkářský neomarxismus. Je nekompetentní a škodí zájmům České republiky. Rovněž fakticky
blokuje dostavbu Dukovan, přestože po roce 2035 hrozí, že naše republika přestane být energeticky soběstačná,
což způsobí zdražení elektřiny pro naše občany… Odejít by měl ale i ministr vnitra z ČSSD JH, který tady fakticky
prosazuje covidou pandemickou tyranii, protože je zodpovědný za většinu nefungujících restriktivních a represivních
opatření, která jsou podle našeho názoru mnohdy na hraně či až za hranou ústavy. Politika pana H se v podstatě již
smrskla jen na vyhrožování, sankce a represi vůči lidem.
Z rozhovoru s poslancem XX, předsedou strany XX, Parlamentní listy, 18.3.2021
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Je důležité, abyste se na hodnocení shodli. Zároveň si vyberte jednoho mluvčího, který pak bude prezentovat vaše
hodnocení ostatním.

Pokud byste se v následujících volbách vyhráli, řekl jste, že pro vás nepřijatelné
spolupracovat s hnutím ANO. Uvažovali byste o vytvoření koalice s dalšími demokratickými opozičními stranami. Domluvit se s dalšími čtyřmi partnery je ale
složitější, než domluvit se s jedním či dvěma. Myslíte, že to půjde?
Kdybych tomu nevěřil, tak do toho nejdu. Zároveň jsem v politice docela dlouho, takže si dokážu představit, jaké
obtíže může naše vládnutí přinést. Paradoxně by nám mohla nahrávat nelehká doba. Jakkoliv se nevzdávám ideologických pohledů na svět, tak si krize vynutí, abychom postupovali racionálně, nepopulisticky a s plným nasazením.
Současně si musíme uvědomit, co AB za sedm let se zdejší politikou udělal. Zbavil ji ideologických pohledů, které
mohou být někdy ke škodě, jindy ku prospěchu. Zlikvidoval tradiční sociální demokracii. Zdeformoval zkrátka celý
systém. Proto si myslím, že po jeho éře ve spojitosti s pandemií koronaviru může fungovat řešení, jež by ve standardních časech fungovalo jen těžko.
Z rozhovoru s poslancem XX, předsedou strany XX, Deník Referendum, 29.1.2021
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Již několikrát jste vyjádřil své nesouhlasné stanovisko s prodlužováním nouzového stavu jako opatření proti šíření koronaviru. Trváte stále na svém postoji?
Mé odmítavé stanovisko zesiluje. Situace v ČR je neudržitelná, což si myslím nejen já, ale spousta lidí naší země.
Vláda likviduje život naší země. Volí restriktivní plošná opatření, která evidentně nefungují, ale s covidem nic nedělá. A je třeba, aby veřejnost řekla dost, už se s tím nesmíme smiřovat. Vláda neřídí epidemii, ale řídí likvidaci života
v naší zemi, ničí ekonomiku, ničí zdravotnictví...Obklopuje se fanatickými kývači mezi našimi odborníky a nevyslechne
mojí kritiku, ale ani dalších lidí. Poslouchá cizí našeptávače, tu se řídí Bavorským modelem, tu Dánským…Nemocnice
nejsou plné, to jsou nesmysly. Mluvím s doktory. Umisťování lidí na jednotky intenzivní péče znamenají pro nemocnice přísun financí, takže je jasné, že nemocnice chtějí mít ta oddělení plná.
Z rozhovoru s politikem XX, IDnes, 10.2.2021
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Byl jsem kontaktován osobou, neuvedu ani pohlaví, ani věk, ani místo ani čas, a ta osoba mi řekla, kolikrát jsem si za
poslední týden objednal suši, řekla mi poslední tajná čísla na mé kreditní kartě, a ta samá osoba mi vrátila průkazku
– magnetickou kartu ke vstupu do poslanecké sněmovny, o které jsem vůbec nevěděl, že není v mé peněžence. Ta
samá osoba mě informovala o přípravě akce proti ivermektinu, do které jsou zapojeni lékaři, které má stát nebo některé jeho složky pod kontrolou. Podle mých informací se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí
(tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat. Jste-li jako lékař, lékařka, zdravotník, součástí tohoto plánu
nedělejte to!!! Ať už vám vyhrožují čímkoliv!!! Nejste sám, nejste sama!!!
Facebookový profil poslance XX, zveřejněno 2.3.2021
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Já bojuju v EU zájmy České republiky. S V.Orbánem jsme v červnu 2018 zazdili nesmyslné kvóty a nelegální migraci.
Bojuju za to, aby Evropa byla rozumná, aby ti fanatici Zelení v Evropském parlamentu nezničili náš klasický automobilový průmysl. Na jednání parlamentu vystoupil takový mladý Pirát a já jsem z toho pochopil, že ti Piráti jsou stejně
jako ti Zelení fanatici. Oni by chtěli, abychom v Evropě měli miliony migrantů, aby změnili naši kulturu, naše zvyky,
náš systém žití, rodinu. To by chtěli. A to já nechci. A dokonce říkal, že bysme měli platit některým těm zadluženým
zemím, třeba Itálii, kde vládla levice, pokud si pamatuji a mají dluhy. A proč? My jsme byli odpovědní, máme nejnižší
nezaměstnanost, dostáváme méně peněz a proč by ty bohatí měli dostat víc, než my? Takže hrozím se dne, když
tady Piráti budou u moci a budou rozhodovat o vašich osudech.
Z Youtube pořadu XX, poslanec XX, člen vlády ČR, předseda politického hnutí XX, vysíláno 12.7.2020
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