
zodpovědně v digitální džungli



O Zvol si info
• Studenti a absolventi

• Nikomu neříkáme, co má číst a co ne

• 4 publikace, 30 000 oslovených studentů



Veronika Batelková

• Absolventka FSS MUNI

• Studentka KISKu

• Předsedkyně Zvol si info

• www.veronikabatelkova.cz



Proč?

• 75 % dospělé populace má nedostatečnou mediální 
gramotnost (STEM/MARK 2018)

• 48 % lidí uvěřilo dezinformacím o covidu (STEM 2020)

• Čas, který trávíme s médii roste



Proč?

• Knihovny jako vzdělávání poskytující instituce

• Proměna médií i knihoven

• Kompetence pro 21. století



Co?





Mediální a informační gramotnost

Vyhledávání

Hodnocení

Tvorba



Vyzná se v mediálním světě

Kdo je mediálně gramotný?

Rozpozná podstatné 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



Zdroje..?





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



Tvorba názoru 
a argumentace

• kritické myšlení 

• teorie vstřícnosti

• umění nespěchat



Jak?

• Pozvěte si nás

• Využijte naše zdroje

• Připravte svůj program





Přednášky
workshopy



Nástroje







Vyznat se v mediálním 
světě

Ze světa médií Z tvorby obsahu Ze sociálních sítí

portál:
novinovyprogram.cz
nfnz.cz
mapamedii.info

hra:
Digitální stopa

Filmy:
Follow me
Great Hack
Social dilema

Kniha:
Jak na sociální sítě?

svetmedii.info
jsns.cz
iReporter

(BBC hra)

mediagram.cz
medialnigramotnost.

fsv.cuni

Sdílíme zkušenosti z 
mediální výchovy

https://www.nfnz.cz
http://www.mapamedii.info
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/
https://www.facebook.com/groups/169891826996456/


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/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/opravdu
https://getbadnews.cz/
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



Tvorba názoru 
a argumentace

Teorie vstřícnosti

Umění nespěchat

Podcast: Balanc, 2

“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”

- Nový rozměr - sociální sítě

- Zařadit téma do knihovny není náročné



Díky za pozornost!

veronika@zvolsi.info
zvolsi.info

facebook/zvolsiinfo

instagram/zvol_si_info

twitter/zvolsiinfo

mailto:tym@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

