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(NE)ORIGINÁLNÍ FOTO 

http://jdem.cz/es2vm6 
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INFORMAČNÍ CHAOS 





TYPY MIS- A DEZINFORMACÍ 



SATIRA A PARODIE 



Satirický web se smyšlenými zprávami 













http://jdem.cz/es36f2 
 
http://jdem.cz/es36k5 
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ZAVÁDĚJÍCÍ LÁKADLO 



 
CLICK-BAIT [z angl. „click“ – kliknout, „bait“ – 
návnada]  poutavý a zavádějící či klamavý titulek, 
který se nás snaží přimět, abychom na něj klikli. 
Clickbaitem ale může být i reklama či upoutávka - 
erotické inzeráty či návody na snadné hubnutí. 
Kliknutí však uživateli nepřinese, co očekával, ale 
nevyhnutelné zklamání. Cílem je zvýšit návštěvnost 
stránky a tím i příjem z online reklamy. Click-baity 
často používají například bulvární média.   





 
59 procent uživatelů sociálních sítí sdílí článek na 
základě titulku, aniž by jej četli.   



ŠPATNÁ NOVINAŘINA 

 



ROZPOZNÁVACÍ VÝZVA 

http://jdem.cz/es2vz8 
 

http://jdem.cz/es2vz8




Reversed image search 

 

images.google.com 

 

http://jdem.cz/es2xt6 
 

 
 

http://jdem.cz/es2xt6   
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Reversed image search 

 

tineye.com 

 

http://jdem.cz/es2yh5 

http://jdem.cz/es2yh5   
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http://jdem.cz/es2ze7 

http://jdem.cz/es2ze7




Digitální Sherlockové 
 

https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/5-klicovych-otazek-metodicka-koncepce




Factczech.cz 



Bellingcat.org 



Factczech.cz 



Factczech.cz 



Factczech.cz 







https://www.europol.euro

pa.eu/stopchildabuse 

 

https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse
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LŽIVÝ KONTEXT 
Když je pravdivý obsah sdílen v 

lživém kontextu 

 









HOAX 
POPLAŠNÁ ZPRÁVA 

 



HOAX – zpráva, která obsahuje nepravdivé či zkreslené informace; obvykle zahrnuje 
žádost o další šíření a rozesílání mezi co nejvíce příjemců – bývá šířen zpravidla e-mailem 
nebo na sociálních sítích; 
 
Cílem hoaxu může být pobavit šiřitele nebo ovlivnit názory a jednání příjemců. Hoaxy 
často varují také před nějakým smyšleným nebezpečím a mohou tak splňovat definici 
POPLAŠNÉ ZPRÁVY 

POPLAŠNÁ ZPRÁVA – úmyslné šíření lživé informace (obvykle varování před 
smyšleným nebezpečím) 
za účelem vyvolání paniky, je definována jako trestný čin, hrozí za ní tedy právní 
postih. 





Subject: Dávejte si pozor na své děti! 
 
Upozorňuji na případ, který se stal nedávno mé známé při nakupování v 
obch.domě IKEA. 
 
Rodiče šli nakupovat se svou desetiletou dcerou do obch.domu IKEA. 
Najednou zjistili, že dcera s nimi není. Chvíli čekali, jestli se neobjeví. Pak se 
rozhodli nechat ji vyhlásit. Obchodní dům hned uzavřel všechny východy a 
začal ji hledat. Holčička byla objevena na toaletě, ostříhaná a převlečená do 
jiných šatů. 
Asi to nebyl první případ, co se tam stal. 
 
Proto pozor při předvánočních nákupech!!!!!!!!!!! 



Za šíření této poplašné zprávy byla žena vyšetřována policií. Nebyla dále stíhána, protože přiznala chybu. 



ZMANIPULOVANÝ 

OBSAH 

 







TROLLING 
Trolling čili trolování je záměrné zveřejňování urážlivých nebo provokativních 

příspěvků v internetových skupinách s úmyslem narušit konverzaci nebo 
vyprovokovat čtenáře k emotivní reakci. 

 











KDO (Autorství) 
 
Kdo je autorem nebo tvůrcem sdělení? 
 
Lze o autorovi nebo tvůrci sdělení 
dohledat další informace? 









WHOIS.COM/WHOIS 













CO? (Obsah) 
 
 
O jaký žánr se jedná? 
 
Jsou ve sdělení uvedené zdroje a dají 
obsažené informace ověřit? 
 
Jaké informace či vyjádření nejsou ve 
sdělení zahrnuty? 
 





JAK? (Formát) 
 
Jak se sdělení snaží upoutat pozornost? 
 
Jaké se ve mně snaží vyvolat emoce? 





KOMU? (Publikum) 
 
Jaké cílové skupině je sdělení určeno? 
 
Jakým způsobem se sdělení k příjemcům 
dostává a jak se případně dál šíří? 
 
Jak může sdělení ovlivnit chování, postoje 
a názory příjemců? 
 



 
Konfirmační zkreslení (někdy též potvrzovací 
zkreslení, z anglického confirmation bias) 
je sociálně-psychologický pojem, který popisuje 
tendenci člověka upřednostňovat ty informace a 
interpretace, které podporují jeho vlastní názor, a 
naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v 
rozporu s jeho přesvědčením 
 
Potvrzovací zkreslení se vztahuje i na paměť (člověk 
má tendenci si pamatovat spíše to, co je v souladu 
s jeho názory) a na oblibu informačních zdrojů 
(člověk upřednostňuje ty, které podporují jeho 
přesvědčení). 





PROČ? (Motiv) 
 
Proč bylo sdělení vytvořeno? 
 
Kdo má se sdělení prospěch či užitek? 
  
 



Metodická koncepce 5 otázek 
 

http://jdem.cz/es24t8  
 

http://jdem.cz/es24t8


Hoax.cz 
Manipulatori.cz 
Hatefree.cz 
Factczech.cz 
Firstdraftnews.com 
  
Demagog.cz 
Bezfaulu.net 
  
Jsns.cz 
Svetmedii.cz 
Sdílíme zkušenosti z mediální výchovy FB skupina 
Bellingcat.org 
 

 



Děkuji 

za náměty 

Jaroslav.Valuch@tol.org 
 


