
Kritické myšlení studentů středních škol, úroveň 

mediální gramotnosti 

 

Milá studentko, milý studente, 

 

jsme rádi, že jste se dostal/a k tomuto dotazníku, díky kterému se snažíme zjistit úroveň 

mediální gramotnosti na středních školách. Dotazník je anonymní a zabere jen chvilku. 

Budeme velmi rádi za každou odpověď. 

 

1) Z jakých všech zdrojů se dozvídáte informace o veřejném dění? (Zakřížkujte) 

o Internet 

o Noviny 

o Televize 

o Rádio 

o Kamarádi 

o Rodina 

o Učitelé 

o Jinde (napište kde) … 

 

2) Jaké všechny noviny/zpravodajské weby čtete?  

o Seznam Zprávy 

o Mladá fronta/ iDnes.cz 

o iRozhlas.cz 

o DVTV 

o Blesk.cz 

o Právo/Novinky.cz 

o Web ČT24 

o Hospodářské noviny/Aktuálně.cz 

o Respekt 



o Deník N 

o Aeronet 

o Zpravodajství nesleduji 

 

3) Jaké noviny či zpravodajské weby považujete za důvěryhodné?  

o Seznam Zprávy  

o Mladá fronta/ iDnes.cz 

o iRozhlas.cz 

o DVTV 

o Blesk.cz 

o Právo/Novinky.cz 

o Web ČT24 

o Hospodářské noviny/Aktuálně.cz 

o Respekt 

o Deník N 

o Aeronet 

o Žádné z uvedených 

 

4) Proč vybrané zpravodajské weby považujete za důvěryhodné? (odpovězte ve 

větách) 

 

 

 

 

5) Jaké všechny televizní kanály sledujete? 

o ČT1 

o ČT2 

o ČT Sport 

o ČT24 

o TV Nova 



o Nova 2  

o Nova Cinema 

o TV Prima 

o TV Barrandov 

o Prima Cool 

o Óčko 

 

6) Jak přistupujete ke zprávě, kterou získáte z médií?  

o Zpráva je pro mě důvěryhodná 

o Zpráva je pro mě důvěryhodná, jen v některých případech dohledávám další 

informace 

o Přijímám zprávu jako základní informaci, ke které si vždy dohledávám další 

souvislosti 

o Zpravodajství nesleduji 

 

7) Sledujete zahraniční weby?  

o Ano 

o Ne 

 

8) Pokud ano, jaké? 

o CNN 

o BBC 

o Independent 

o The Economist 

o The Guardian 

o Reuters 

o AP 

o Jiné (napište) … 

 

9) Domníváte se, že média mohou mít manipulativní účinek? (Vyberte na škále 

odpovědí) 



 

Vždy Většinou Zřídka Nikdy Nevím 

     

 

 

10) Domníváte se, že média formují Vaše názory? (Vyberte na škále odpovědí) 

 

Vždy Většinou Zřídka Nikdy Nevím 

     

 

11) Souhlasíte, že média mohou formovat názory ostatních lidí? (Vyberte na škále 

odpovědí) 

 

Vždy Většinou Zřídka Nikdy Nevím 

     

 

 

12) Domníváte se, že vlastnictví médií může ovlivňovat jejich mediální obsah? 

(Vyberte na škále odpovědí) 

 

Vždy Většinou Zřídka Nikdy Nevím 

     

 

 

13) Pokud jste zaznamenali takový případ, napište:  

 

a) o jaké média šlo …  

 

 

 

 

b) čeho se ta zpráva týkala … 

 

 

 

 

14) Která média v ČR jsou veřejnoprávní? Vyberte všechny správné možnosti 

o Česká televize 

o Mladá fronta 

o Lidové noviny 

o Český rozhlas 

o Sputnik Zprávy 

o Deník Blesk 

o TV Nova 



o Aeronet 

o Žádné z uvedených 

 

15) Která z uvedených médií považujete za bulvární? Vyberte všechny správné 

možnosti 

o iDNES.cz 

o Blesk 

o Novinky.cz 

o Seznam Zprávy 

o Aktuálně.cz 

o Aha! 

o Česká televize 

 

16) U kterého obrázku se jedná o dezinformaci? (U každého obrázku zakroužkujte 

jednu z možností)  

 

a) Ano/Ne                                                                 b) Ano/Ne 

 

 



17) Vytváříte vlastní mediální obsah? (aktivní uživatel = vlastní tvorba 

v mediálním sektoru, např. videa na YouTube, Influencer na Instagramu apod.) 

o Rozhodně aktivní 

o Spíše aktivní 

o Ani aktivní, ani pasivní 

o Spíše pasivní 

o Rozhodně pasivní 

 

18) Jaké všechny sociální sítě užíváte? 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o Tik Tok 

o SnapChat 

o YouTube 

o Jiné (napište) … 

o Žádné z uvedených 

 

19) Jste: 

o Muž 

o Žena 

 

20)  Jak trávíte volný čas?  

 

 Rozhodně 

ano 

Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 

s kamarády     

u počítače     

čtení knihy     

sport     

kultura 

(kino) 

    



sledování 

televize 

    

poslech 

hudby 

    

výtvarná 

činnost 

    

 

 

21) Jaký počet obyvatel má obec, ve které bydlíte? 

o do 1 000 obyvatel 

o 1 001 až 5 000 obyvatel 

o 5 001 až 20 000 obyvatel 

o 20 001 až 50 000 obyvatel 

o 50 001 až 100 000 obyvatel 

o více než 100 000 obyvatel 

 

22) Pocházíte z: 

o Úplné rodiny 

o Neúplné rodiny 

o Jiné (napište) … 

 

23) Nejvyšší dosažené vzdělání Vašich rodičů:  

Pokud rodiče dosáhli různých stupňů vzdělání, uveďte toho z rodičů, který dosáhl 

vyššího vzdělání. 

 

o Základní 

o Střední odborné s výučním listem 

o Středoškolské s maturitou 

o Vyšší odborné (DiS.) 

o Bakalářské 

o Vysokoškolské magisterské 

o Vysokoškolské doktorské 

 



24) Na jakou střední školu docházíte?  

o Střední odborná škola zakončená výučním listem 

o Střední odborná škola zakončená maturitou 

o Konzervatoř 

o Lyceum 

o Gymnázium 

o Jiná SŠ (napište) … 

 

25) Plánujete se hlásit na vysokou školu?  

o Ano 

o Ne 

 

26) Pokud v předchozí otázce odpovídáte Ano, na jaké zaměření se budete 

hlásit? 

 

o Humanitní (např. jazyky, filosofie, psychologie, genderová studia, 

náboženství apod.) 

o Společenskovědní (např. ekonomie, sociologie, sociální péče, politologie, 

žurnalistika apod.) 

o Přírodovědné (např. biologie, farmacie, medicína, ekologie apod.) 

o Technické (např. informační technologie, doprava, strojírenství apod.) 

o Pedagogické (např. učitelství apod.) 

o Umělecké (např. herectví, zpěv, malba apod.) 

o Jiné, uveďte … 

o Nevím, v tuto chvíli jsem o tom ještě nepřemýšlel/a 

  



Přepis nahrávaných rozhovorů  

 

 

Žena, gymnázium 

 

- Na jaké sociální sítě přispíváš? Máš Twitter nebo Instagram? 

 

Instagram mám, Twitter ne. Přítel má Twitter, kde sleduje politiku, Babiše, tak mi to 

občas ukáže. Ale já sama šla na Twitter a zajímala se o to, tak to vůbec. Na Instagramu 

sdílím jenom osobní věci.  

 

- A co třeba zapojování do nějakých diskuzí pod články na IDNES, Novinkách? 

 

Tak do takových diskuzí se nezapojuji. Věřím důvěryhodnějším zdrojům, než jsou 

IDNES a Novinky.cz. 

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

To je zapeklitý. 

 

- Tak se na to podíváme nějak společně. Slyšela jsi o tom prvním webu (Česko aktuálně)? 

Ne, jen o tom druhým Aktuálně.cz, Aktuálně.cz znám. 

 

- Co si myslíš o tom prvním textu, našla bys tam něco zajímavého? 

No, ten text mi přijde takový hovorovější, třeba to „maloměšťáků“ a takovýhle, že byly 

„špinavé a patlaly se ve vlastních výkalech“ to by asi normální člověk nenapsal. Je to 

napsaný takovou hovorovou řečí. 

 

- Který článek z těch dvou bys zveřejnila? 

Já bych zveřejnila tu druhou z Aktuálně.cz, že Česko nesplnilo své povinnosti v rámci 

kvót. Působí důvěryhodněji. 



 

- Slyšela jsi o tom, o uprchlických kvótách pro ČR?  

Neslyšela. 

 

- Poskytuje ten první článek nějakou informaci? 

No, ne. Ten druhý z Aktuálně.cz ano. 

 

- Jaká média považuješ za kvalitní zdroje informací? Vidíš nějaké rozdíly mezi 

soukromými a veřejnoprávními médii? 

Já si myslím, že jsou známější a rozlehlejší ty veřejnoprávní média. O nich mnohem víc 

slyším než o těch soukromých médiích. O těch soukromých moc nemám ponětí. 

 

- Která média ti přijdou jako kvalitní zdroj informací?  

Dívám se na Seznam zprávy a ČT24 a ty považuju za věrohodný.  

 

- Proč si myslíš, že zrovna Seznam Zprávy mají důvěryhodné zpravodajství? 

Ne všechny zprávy tam považuju za věrohodné, třeba takový bulvár tam vůbec 

nesleduju. Ale nevím, většinou mi přijde, že ty články tam mají co říct. Třeba teď 

z hlediska toho koronaviru tam jsou pravdivé informace. Dívala jsem se i na jiné weby 

a dočetla jsem se stejné věci.  

 

- Kterým médiím vůbec nedůvěřuješ a proč? 

No, tak TV Nova. Mi přijde, že tam často dávají nedůležitý zprávy, který nejsou pro lidi 

přínosný ničím. Dávají tam takový, aby měli sledovanost. Nic víc mě nenapadá.  

 

- Jak poznáš dezinformaci? 

U tady těch fake news se oni snaží hodně ovlivňovat názor lidí, aby byl stejný jako ten 

jejich. Vyskytuje se tam nabádání na ten jejich názor většinou. Taky že tam třeba 

používají nějaký hovorový jazyk a není to na odbornější úrovni ten text.  

Kdybych chtěla napsat já nějaký normální článek, tak bych se snažila ho psát víc 

odborněji a nedávala bych tam ty hovorový výrazy. 

 

- Kde se s dezinformacemi setkáváme nejčastěji? 

Na nějakých sociálních sítích, a i v TV, jak je Nova a tak. No asi takhle. 



 

- Když se doslechneš nějakou novou zprávu, jdeš si ji ověřit nebo ji přijmeš takovou, jaká 

se vydala třeba na těch seznam zprávách? 

Většinou si to ověřím na více zdrojích, když mám možnost, tak se kouknu na dvou 

různých portálech, abych to mohla srovnat. A abych věděla, že je to fakt pravá zpráva. 

Občas o tom hovořím s kamarády. 

 

- Měli jste někdy mediální výchovu zakomponovanou do výuky na ZŠ, SŠ?  

Možná jsme měli i nějakou přednášku o fake news na střední, to bylo jednou. Jinak nic, co by 

se vyučovalo. Na ZŠ nic, ale uvítala bych, abychom měli nějaké debaty na toto téma. 

 

- Která skupina lidí se dá nejvíc zmanipulovat médii? 

Důchodci, kteří uvěří všem šmejdům. 

 

Muž, SOŠ  

 

- Máš Twitter nebo Instagram?  

 

Ne, jenom Facebook 

 

- Zapojuješ se tam do nějakých diskuzí? 

 

Ne, vůbec, na Facebooku jsem jen na Messengeru. Nechodím na zpravodajské 

nechodím. Chodím na IT diskuzní fóra – technické fórum, kdo co potřebuje, jak poradit, 

opravit a podobně. 

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

 

1. Česko Aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Tak ten druhý článek z Aktuálně.cz má nějakou hodnotu. Ten první článek je do očí 

bijící jen ten titulek. První je psaný s tím… je nesmyslný. Text je citově zabarvený – 

maloměšťáci. Druhý článek na mě působí tak normálně, že je to článek na Aktuálně, dá 



mi to ty informace. Nevidím na tom nic, co by mi vadilo. Ten první šíří dezinformace, 

hlavně tím stylem, jak je napsán, jak tam popisují ten islám – cítím z toho článku, že to 

doopravdy není úplně tak, jak to ten člověk popisuje. Asi to nebude všechno pravdivé. 

Kdyby to bylo na internetu, tak bych si přečetl ten titulek, ale dál bych to už vůbec 

nečetl.  

 

- Setkal ses s podobným článkem na internetu? 

Viděl jsem pár takových článků na Deník sport. 

 

- Jak se pozná takový dezinformační web? 

Je těžké to poznat. Většinou to poznám podle titulku. Já většinou nečtu takové 

zpravodajské články, čtu BBC a ověřené weby, ne takové pochybné jako je třeba 

IDNES. 

 

- Kde se setkáváme nejvíc s fake news? 

Na Facebooku a takových těch stránkách, kde bannery nabízejí přípravky, jak zázračně 

zhubnout nebo jak se za noc naučit nový jazyk a tak. Na takových je právě hodně 

falešných a zavádějících informací. Dále na YouTube – jsou tam taky takové pochybné 

věci.  

 

- Myslíš tedy, že jsou sociální sítě protkané tady těmito dezinformacemi? 

To záleží člověk od člověka. Někdy to ten autor myslí jinak, než to ve skutečnosti je – 

subjektivita. Někdy mi připadá, že to ani nebyl úmysl to napsat jako mylnou informaci, 

dezinformaci.  

 

- Myslíš, že jsou česká média objektivní, a která to jsou? 

Mi přijde, že se česká média pořád baví o tom samém a až už to téma dojde, tak se zas 

všichni baví o dalším jiném tématu. Ted třeba koronavirus od ledna – tam se objevilo 

tolik článků a tolik protichůdných informací. A za půl roku to bude zase jiné téma, o 

kterém se bude psát. Česká média se upnou na jednu věc a z toho pak nespustí oči.  

 

- Která média poskytují kvalitní informace? 

Sleduji Český rozhlas, ČT, tam jsou podle mě dost ověřené informace, ale hlavně se 

dívám na zahraniční noviny a události.  



 

- Jakým médiím nedůvěřuješ a proč? 

Mladá fronta, Novinky.cz – ale zas ty Novinky jak které články – některé jsou v pohodě, 

některé úplně mimo.  

 

- Proč si myslíš, že zveřejňují mylné informace? 

Média se snaží zaujmout čtenáře, tak to zveličují. Píšou o tom, co je trendy, nedrží se 

objektivnosti. Moc takové ale nečtu jako je mladá fronta… 

 

- Když se doslechneš nějakou informaci z okolí, jdeš si ji ověřit? Ověřuješ vůbec nějaké 

zprávy? 

Já si to většinou ověřím a má na to svůj názor, jestli je to pravda nebo ne. Zprávy beru 

s nadhledem, každý člověk to vidí z jiného úhlu a jiné strany a má na to vlastní pohled.  

 

- Máte ve škole předmět mediální výchovy? 

Měli jsme o tom loni přednášku, bavili jsme se o tom ve škole. Já jsem na IT škole, a tam se 

počítá s tím, že se s tím ten člověk už nějakým způsobem setkal (fake news apod.) a že 

je dost chytrý, aby věděl, čemu věřit a čemu ne.  

 

- Na tvoji střední už jsi musel přijít s tím, že máš o této problematice nějaké know how? 

Jo, je to tak. Věděl jsem o placené reklamě, advertisement, marketing – stránky z toho generují 

zisk. Od toho se odvíjí ten zisk, od kliknutí a od zhlédnutí. Na určitých webech jde 

hlavně o reklamu než o konkrétní články. Více než napsat nějaký objektivní článek se 

snaží zaujmout tou reklamou, je tam skrytý podtext. Třeba ty Novinky.cz jsou zadarmo, 

a ty články tam nebude někdo zadarmo psát. Tam vydělávají jinak.  

 

- Kde jsi získal know how? 

Na internetu, porovnával jsem články mezi sebou a zjišťoval jsem, kde co sedí, a kde 

ne, kde co je jinak. 

 

- Kdo je na tyhle internetové pasti nejnáchylnější?  

Starší lidé. Já nebo ty jsme v tom vyrůstali. Tím internetem, jak se to vyvíjelo. Starší lidé mají 

tendence věřit všemu, co se kde píše, co si kdo vymyslí. Je to dané kontextem doby, ve 

které vyrůstali že jo.  



 

- A co děti? 10-12 myslíš, že už jsou schopni pochopit kontext a nenaletět? 

Myslím si, že už mají podvědomí, jak to na internetu chodí, ale asi moc ne. 

 

- Myslíš si, že je důležité zakomponovat do výuky mediální výchovu ve škole? 

Podle mě to má smysl ta mediální vzdělanost. Podle mě ale s určitým časem se v tom člověk 

naučí chodit a vyzná se v tom. Za mě to má smysl ta mediální výchova na základkách.  

 

- Jak staré děti by měly dostat mediální vzdělání? 

První stupeň. 3-4 třída, tam je to takové zlomové.  

 

- Mělo by se to zakomponovat v rámci výuky ve škole? 

Jo, mělo. Dokonce nějaká multimediální výchova je na základkách už teď nebo co vím, co jsem 

slyšel. 

 

- Jak by ta výchova měla být koncipovaná? 

Třeba v rámci IT. Pobavit se o tom ve skupině, ukázat si, které články jsou smyšlené a fake 

news, a které jsou naopak jak by to mělo vypadat.  

 

- Co vzdělávání starších?  

Většinou starších lidí, co znám tak třeba Novinky.cz jsou úplně mimo ně a koupí si noviny, na 

internetu si moc nehledají. Těžko něco vymyslet…snadno se nechají ovlivnit. Myslím, 

že je důležitější se soustředit na mladší generaci, která je tvárnější.  

 

Žena, SOŠ  

 

- Jak často přispíváš na Twitter, Instagram, Facebook?  

Na Facebook už moc nechodím, píšu si jen na Messengeru s kamarády, na Instagramu jsem 

každý den – mám tam stránku, kde sdílím mnou nafocené fotky, přispívám tam 

pravidelně. Na Twitter taky chodím dost pravidelně, sleduju tam dost lidí, čtu si názory, 

dozvídám se různé aktuality apod., Twitter tedy taky každodenně. 

 

- Na Twitteru přispíváš svými příspěvky nebo komentuješ?  

Spíše jen sleduji to dění okolo, občas komentuji, ale většinu času jen přihlížím. 



 

- Zapojuješ se i do nějakých jiných diskuzí na internetu? Např. diskuze pod 

zpravodajskými články apod. 

Nezapojuji se vůbec, protože mi to přijde jako ztráta mého času. Většinou tam jsou lidi, kteří 

mají svůj názor a nenechají si ho vymluvit, zbytečně se hádají, a to je pro mě ztráta času. 

Já se diskuzích (třeba na Facebooku) moc neúčastním. Spíše mě musí vyloženě něco 

trknout, abych se zapojila do internetové debaty.  

 

- Takže většinou se necháváš informovat o tom, co se kolem tebe děje… 

Vnímám názory lidí jako třeba co převažuje ve společnosti atd.  

 

- Posílám 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Tak k tomu prvnímu obrázku – tam mě vyloženě autor přesvědčuje o svém názoru. Článek 

vlastně vyjadřuje jen jeho názory. Objevují se tam hovorové výrazy, že si myslím, že to 

do kvalitní žurnalistiky nepatří. 

 

Ten druhý je Aktuálně.cz, zpráva je převzatá z ČTK. Článek podává informaci, není tam žádný 

subjektivní názor autora. Je napsán spisovnou češtinou. Je o seriózní a důvěryhodný 

zdroj. 

 

- Jak bys charakterizovala dezinformační web?  

Dezinformační weby – bez autora, fotky bez zdroje, jednoduché věty, aby to lidé co nejlépe 

pochopili. Dále tyto stránky podporují strach a paniku ve společnosti. Za dezinformační 

zprávu, bych rozhodně označila tu druhou. 

 

- Kde se s dezinformacemi nejčastěji setkáváme?  

Internet, Facebook – sdílení zpráv mezi kamarády. 

 

- Která česká média podle Tvého názoru poskytují kvalitní zpravodajství a proč? 

Veřejnoprávní TV, Hospodářky – protože píší ověřená fakta, nevyvolávají paniku. Dále třeba 

Aktuálně.cz, Respekt – přijdou mi objektivní. 



 

- Jakým zdrojům naopak nedůvěřuješ a proč? 

Parlamentní listy – dezinformace, Forum 24 – moc radikální a útočné poslední dobou. 

 

- Když se setkáš s nějakou informací, na jaký web ji jdeš ověřit a proč? Ověřuješ vůbec 

nějaké zprávy?  

Ověřuju. Zadám titulek do Googlu a zkoumám, které další weby o tom napsaly. Důvěřuji 

veřejnoprávním médiím (ČT24, ČTK). Pokud by mi měl vyjet odkaz a Parlamentní listy 

– hledám dál. Dost důvěryhodný mi přijde i Deník N. Zkoumám občas i na zahraničních 

webech – CNN, BBC, NY Times. 

 

- Jak probíhá/ probíhala mediální výchova na Vaší škole? 

Mediální výchova na školách podle mého není vůbec, což je zásadní problém. Okrajově se tomu 

věnovala občanka, kde jsme si třeba vysvětlili, co je to periodikum. Na SŠ se učí velmi 

okrajově, na základkách vůbec. Třeba v ČJ jsme probírali publicistiku, ale to více než 

do mediální výchovy zasahuje do slohu. 

 

- Jak by podle Vás měla být koncipovaná/vyučovaná mediální výchova? 

Jsem pro samostatný předmět mediální výchovy na druhém stupni nebo na prvním stupni 

formou nějakých her, workshopů. 

 

- Jaká je podle tebe nejohroženější skupina lidí na dezinformace? 

Určitě senioři. Jinak rozdíl v manipulovatelnosti žáků 1 a 2 stupně nevidím, všichni jsou 

manipulovatelní stejně. 

 

Žena, konzervatoř 

 

- Zajímalo by mě, jak často přispíváš na Twitter, Facebook, Instagram. Jestli jsi na těchto 

platformách? 

Jo, no tak docela poslední dobou, jak je ta karanténa, tak jsem se celkem rozjela. Já jsem tam 

předtím moc nepřispívala. Přispívala jsem hlavně na Instagram, ale to je jasný. Ale jinak 

Facebook, Twitter jsem vůbec nepoužívala, nicméně poslední dva měsíce jsem všechno 

aktivně začala používat, docela často musím říct teda.  

 



- Čeho konkrétně se tvoje příspěvky na sociálních sítích týkají? 

No, Instagram fotky sebe a ze života a tak, Facebook většinou jenom prohlížím, tam maximálně 

něco zasdílím, když je zajímavý, když se to týká třeba divadla nebo třeba kultury, ale 

jinak skoro vůbec. Facebook už je takový mrtvější a Twitter většinou jenom čtu, tam 

nic nepostuju.  

 

- Zapojuješ se aktivně do nějakých diskuzí?  

Že bych se úplně zapojovala do diskuzí, tak to úplně nedělám, protože je to takový 

nebezpečnější s některými tady občany, ale jako když třeba sleduju Dominika Feriho na 

Instagramu a on hrozně dobře všechno formuluje pro ty mladší na Instagramu, tak to 

vždycky sdílím a podporuju, aby bylo mnohem větší podvědomí, protože spousta i 

z mých kamarádů jsou špatně informovaní – samozřejmě i babičky, dědečkové, to se 

myslím, že je důležitý sdílet.  

 

Moje příspěvky se netýkají veřejného dění, ale sdílím informace, co už někdo napsal (o 

veřejném dění).  

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Aktuálně.cz 

2. Česko aktuálně 

 

Tak ta první zpráva (Aktuálně.cz) mi přijde napsaná daleko víc odborněji. Je to napsáno 

mnohem odborněji než ta druhá, je to objektivnější, protože se tam nepoužívají takový 

různý jak bych tak řekla… hovorový výrazy a přijde mi ti takové mnohem jednodušší 

ke čtení. Informace jsou tam lépe uvedené a správné (to tak vypadá).  

 

Ta druhá zpráva (Česko aktuálně) je taková… no určitě neříkám, že je to nějak špatně napsaný 

nebo tak, ale je to podané dost zvláštně, že bych to asi ani nedočetla. Je to takové 

přímo… jsou tam takové hovorové výrazy, vypadá to, že je to zaujaté trošičku. 

Nepůsobí to na mě jako takový správný článek.  

 

- Takže ty rozdíly vidíš v textu...? 

Jo, hlavně v textu v tom, jak je to podaný, ale ta první zpráva, to je něco, co bych si asi víc 

přečetla než v tý druhý zprávě. Druhá zpráva je zaujatější. 



 

- Znáš ty weby? 

Jo, znám Aktuálně.cz 

 

- Kterou z těch dvou zpráv bych označila za tu, která šíří paniku, strach a dezinformace? 

Asi určitě ta druhá – šířící paniku, přesně to, z čeho by se asi důchodci zbláznili, kdyby si to 

přečetli.  

 

- Jak si myslíš, že se pozná takový dezinformační web? 

Jako vím, že spousta mých kamarádů za mnou chodí s tím, že jim prarodiče posílají zprávy 

typu, že jim mikrovlnka zabíjí mozkové buňky a tak. Naštěstí já mám babičky, které si 

vybírají to, co čtou. Já sama si osobně ověřuju informace, když vidím, že je něco 

nelogický, tak si řeknu, že to asi nebude pravda, popřípadě si to vygooglim. Pak taky 

to, co sdílejí takoví ti bizardní politici, to taky většinou není úplně pravdivý a tak. 

 

- Jak ještě poznáš dezinformační zprávu (grafika, specifický text)? 

No většinou je ta grafika je tak šílená, že to vypadá, jako kdyby to dělal někdo ve fotoshopu 

v roce 2010 a většinou je tam nejvíc poutavý titulek a v té zprávě potom není nic z toho, 

co ten titulek píše. Většinou to sdílejí fake účty a starší lidi. Já si třeba pamatuju zprávu, 

jak Facebook obletěla zpráva, že pomeranče napouštějí injekcemi s virem HIV – to mi 

přišlo velice vtipné. 

 

- Kde se s dezinformacemi setkáváme nejčastěji? 

No, řekla bych asi Facebook. V televizi, ve zprávách si to asi úplně nedovolí, kromě takových 

těch TV Regina apod. Z těch sociálních sítí tím trpí nejvíce Facebook. 

 

- A weby? 

To záleží. Já třeba čtu IDNES, i když vím, že ty zprávy nemusí být někdy úplně 100 % 

pravdivé. Z těch přímo dezinformačních webů, které šíří paniku asi žádné neznám. 

 

- Která česká média podle tebe poskytují kvalitní zpravodajství a proč?  

Určitě televizní zprávy, potom v rádiu. DVTV – mám ráda ty rozhovory. Potom média jako 

média – Aktuálně.cz, IDNES čtu ráda i přes ty kauzičky, i když vím, že to není úplně 

100 % čistý. Jinak si už nevzpomenu. 



 

- Jakým zdrojům zpravodajství třeba vůbec nedůvěřuješ? 

Bulváry. Blesk zpravodajství bych asi úplně nevěřila, Super.cz a takové ty. 

 

- A z tištěných? 

Ty nečtu. Jediné, co čtu je Reflex a tomu důvěřuji. 

 

- A televizní? 

TV Nova – to zpravodajství bych si asi úplně nepustila. 

 

- Když se setkáte se zprávou, na jaký web si ji jdete ověřit a proč? Ověřujete vůbec nějaké 

zprávy a proč? 

 

Já si zprávy ověřuju. Jen ty z politiky, to moc úplně nesleduju, že bych si řekla, tady mi to úplně 

nesedí. Spíš čtu články o kultuře, a tak a ověřuji si to až ve chvíli, kdy mi to přijde 

takové trošičku zvláštní a v takovém případě to zadám do Googlu a z toho co mi vyjede, 

tak to potom čtu a ověřuju, klidně i Wikipedia… 

 

- A nějaké zahraniční zdroje čteš? 

Až teď s tím koronavirem jsem začala. Předtím jsem četla jenom o velkých mezinárodních 

kulturních akcích. Ale teď i zpravodajství – BBC… 

 

- Absolvovala jsi za svůj život někdy předmět mediální výchova?  

Nikdy jsme to pořádně neprobírali. Jenom jsme občas zabrousili v ČJ nebo občance k tomu, že 

Blesk je blbost a tím to končilo, takže si myslím, že si to člověk musí zjišťovat a hledat 

sám, jaký zdroje jsou důvěryhodný, a který média napovídají blbosti. Jinak vyloženě 

jako předmět jsem to nikdy neměla. A v občance jsme to v podstatě nikdy neprobrali 

tak, jak jsem si představovali, že bychom si řekli třeba co jsou to dezinformace a tak, to 

vůbec.  

 

- Nějaké přednášky na toto téma? 

Na základce vůbec. Toto téma mi přijde dost opomíjený. Na střední taky ne…jen pár zmínek. 

 

- Kam do vzdělávacího systému bys zařadila mediální výchovu? 



Na základce by to bylo potřeba. Na střední je to těžší, tam si každý věří tomu, čemu chce – 

čemu se rozhodnou věřit bez toho, aniž by si něco ověřovali. Na ty základce se lidé 

snadněji přikloní k tomu, co by se jim mohlo v tady těch výukách médií sdělovat.  

 

- 1. nebo 2. stupeň? 

Určitě na druhý stupeň, protože děti na prvním stupni děti moc nesledují to, co se kolem nich 

děje. Mohlo by je to přimět zajímat se o veřejné dění, snažit se rozlišovat co je a co není 

pravda, budou o tom víc přemýšlet a bude je to i víc bavit. 

 

- V rámci nějakého předmětu nebo samostatně? 

Zařadila bych to do občanky. 

 

- Mediální gramotnost se netýká jen zpravodajství ale i YouTubu… 

Já jsem na tom vlastně vyrůstala tady ti YouTubeři. Nerozlišovala jsem placenou reklamu apod. 

Zakomponovala bych tuto problematiku na první stupeň. Nevěděla jsem, že se tím živí, 

nic kolem skryté reklamy a tak. Bylo by dobré, aby se to probralo i ve škole – třeba i 

jen na dvacet minut si o tom popovídat.  

 

Žena, SOŠ 

 

- Přispíváš na Twitter, Instagram a jak často? 

Na Instagram si chodím jenom prohlížet příspěvky jiných a občas tam přidám nějaká příspěvek, 

ale nedělám to moc často. Na Facebook je to obdobné a Twitter vůbec nepoužívám.  

 

- Zapojuješ se do diskuzí do veřejného dění? 

Na sociálních sítích to ne, jen se svými kamarády. Nekomentuji. Do jiných diskuzí se 

nezapojuji.  

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

V obou příspěvcích se jedná o příspěvky o uprchlictví. Jedná se tam o to, jak jednotlivé země 

k tomu přistupují.  



 

V prvním textu (Česko aktuálně) mě zaujalo, že v moderním světě lidé řeší nejvíc vzdělání, ale 

nezaměřují se na to, co ty děti chtějí. Chodíme na ZŠ na SŠ, pak na VŠ (to už není 

povinné), ale přijde mi, že ten život máme tak nalajnovaný, a něco se od nás očekává. 

 

Je to napsáno odborně, ten člověk ví, o čem píše. Píše se tam o alternativních školkách. Mám 

z toho v pohodě pocit, trošku jsem zmatená z některých slov, neumím vyčíst to, co je 

podstatou, ale přijde mi to v pohodě. 

 

- A druhý text? 

Tady se jedná zase o ty uprchlíky. Jedná se tam o nějaká práva, co ty země nesplnily, 

řeší to nějaký soudní dvůr. O této zprávě jsem neslyšela. Tohle mi přijde takové víc 

srozumitelnější, víc tomu rozumím. Je to napsáno odborně, ale více takovým 

hovorovým jazykem.  

 

- Který z nich šíří dezinformace a proč? 

Za dezinformační bych označila článek z Aktuálně.cz. 

 

- Jak si myslíš, že se pozná takový dezinformační web? 

Nějakým způsobem, kterým je to napsáno. Vulgarismy, člověk to prostě pozná. Autor 

je nepříjemný. Když tam není autor, tak to může být úplně kdokoliv, když je tam 

důvěryhodný autor, tak bych tomu věřila.  

 

- Je ten text nějaký jiný? 

Je to takové jakože – nesplnily své povinnosti, takové předhazovací a je tam přímo uvedeno 

kdo to byl, není to nějak obrazně řečeno. Ten článek má udávací povahu – zmiňují se 

tam napřímo.  

 

- Kde si myslíš, že se s dezinformacemi setkáváme nejčastěji? 

Na Facebooku si myslím, že může být hodně fake news. Potom na Instagramu – obecně na 

internetu, a když to není nějaká ověřená stránka, tak tam kdokoli může napsat cokoli a 

nemusí to být úplně důvěryhodné.  

 

- Setkala ses někdy s dezinformacemi, kdy to pro tebe bylo třeba úplně bijící do očí atd.? 



Ale jo, myslím, že jsem se s tím setkala. Vždycky když se rozproudí takové ty debaty na 

Facebooku – viry apod., že se odesílají zprávy to, co píšeš a tak. Hromadné zprávy, 

přeposílání mailů apod. 

 

- Jaká česká média podle tvého názoru poskytují naopak kvalitní zpravodajství, kterému 

důvěřuješ?  

Česká televize, zprávy a tak… 

 

- A proč? 

Nevím, protože když se třeba doma díváme na zprávy, tak to třeba není Nova, ale ČT. 

Rodiče mi říkají, že je to věrohodné, tak tomu nějak věřím, a i to co tam ti lidé říkají 

dává smysl, že to není fakt jako blbost a nepřijde mi to, že to nějak přehánějí a říkají 

tam kvalitní věci.  

 

- Ověřuješ si zprávy, máš tendence si je ověřovat? 

Záleží, od koho mi to přijde. Když mi to přijde od někoho, koho dobře znám a vím, že 

by mi žádnou blbost neposlal, tak tomu věřím. Ale třeba když mi to pošle někdo cizí 

nebo někdo, koho znám méně, tak si o tom zjišťuju, co za tím stojí i tak – hlavně tedy, 

když mě to téma zajímá a tak. Když mě to nezajímá tak je mi jedno, jestli je to pravda 

nebo ne.  

 

- A když tu zprávu vidíš někde v médiích – novinky, IDNES. Jdeš si ji ověřit nebo to 

necháváš tak?  

Tak tomu většinou věřím. Třeba se o tom pobavím s někým, jaký má názor. Podívám 

se na to znova, přečtu si to, a když to dává smysl, tak tomu věřím a neověřuju. Když mi 

to nedává smysl, tak si to ověřím a zjišťuju si o tom víc. 

 

- Uvedla bych pár zdrojů, kterým vyloženě nedůvěřuješ?  

Asi nemám úplně nějaký zdroj, kterému bych nevěřila 

 

- Setkala ses s mediální výchovou v nějaké formě? 

Na základce jsme to asi měli, že jsme se bavili o šikaně a kyberšikaně 

 

- Bylo to v rámci nějakého předmětu? 



Byla to jedna přednáška na druhém stupni, jinak jsme se v občance bavili o sociálních 

sítích, a i trochu v informačních technologiích.  

 

- Jak by podle tebe měla být koncipovaná mediální výchova?  

Zařadila bych to na druhý stupeň, na té střední už o tom lidé většinou něco ví. 

 

- Zařadila bys to do konkrétního předmětu nebo by měla být mediální výchova 

samostatně?  

Pokud je těch přednášek o médiích dost, tak bych to nedávala jako samostatný předmět 

např. do češtiny, v občance třeba něco málo. Stačila by jedna přednáška v 7.,8., 9. 

ročníku, pokud by byla ale jen jedna za celý druhý stupeň, tak bych to zařadila i do té 

občanky.  

 

- Která skupina lidí je nejnáchylnější na dezinformace?  

13-15 let, protože ti lidé nejsou ještě úplně vyspělí, ale hodně se zabývají o sociální sítě, 

ale neuvědomují si, že tam ta sdělení nemusí být vždycky pravdivá z kvalitních zdrojů. 

Chtějí být machři, tak si neověřují žádné informace, ale plně věří všemu, co se píše.  

 

- Co si myslíš starších občanech nad 60 let? Myslíš, že by měli mít taky nějakou formu 

mediálního vzdělávání? 

To si myslím, že ani ne. To bych nechala na rodinných příslušnících, že jim třeba syn 

nebo dcera vysvětlí, jak používat internet. 

 

Žena, gymnázium 

 

- Používáš sociální sítě Facebook, Instagram, Twitter a co na nich sdílíš?  

Ted momentálně používám nejvíce Instagram, kdysi to byl samozřejmě Facebook. 

Celkově si i s lidmi raději píšu přes Instagram, více se mi ta síť líbí, ale ostatně co sdílím 

já, tak počas karantény bych si mohla otevřít výdejní okénko s jídlem já, protože sdílím 

svoje jídlo a jinak ráda fotím, takže buď, když jdu fotit nějaké lidi nebo kamarádky nebo 

cokoliv co fotím, tak to sdílím a samozřejmě každý se rád pochlubí svými zážitky, takže 

sdílím i ty. Co se třeba dívám na ostatní, tak si hlavně projíždím kamarády, zajímá mě, 

co sdílí, dělají a tak. Když sleduju někoho známého, tak je to většinou člověk, který 



postuje nějaká zábavná videa nebo nyní jsem začala sledovat jednu influencerku, podle 

které cvičím, a to je tak všechno.  

 

- Zapojuješ se do diskuzí?  

Ne, přijde mi to zbytečné, protože se tam vždycky najde člověk, který „hejtuje“, vyvrací 

ostatní názory. Ani mě to ani nějak nezajímá ty diskuze ohledně koronaviru. 

Samozřejmě tím, jak budu letos maturovat, tak to musím sledovat, protože se mě to 

týká. Je to nepříjemné, když nevím, co se bude dít. Jinak mě štvou ty negativní zprávy, 

že se probírá jen to, kolik lidí umřelo, ale už se nepíše tolik o tom, jak moc tohle všechno 

prospívá planetě. Tak to mě nebaví moc. 

 

- Prezentuješ svoje názory na sociálních sítích? 

Mě začalo hrozně štvát u mých kamarádů, že nemáme to tak jak na Slovensku, že 

opravdu maturovat budeme apod. Mě nebaví se k tomu asi nějak vyjadřovat, protože 

stejně jak jsem říkala, že to funguje v těch diskuzích v komentářích, tak přesně kdybych 

to sdílela třeba na instastories, tak vím, že mi na to napíše spousta lidí jejich názor, což 

může být fajn, ale na druhou stranu hrozná spousta lidí nepřemýšlí vůbec nad tím, co 

postujou a nedokážou zvážit i jiný názor. Teď to vypadá, že odsuzuji všechny názory, 

ale není tomu tak. Většinou si něco takového přečtu a popřemýšlím, jestli nemají 

v něčem pravdu. Nicméně, ti lidé většinou nechtějí číst jiné názory. 

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

 

Česko aktuálně 

Aktuálně.cz 

 

Ten první text je teda neuvěřitelně zajímavě napsaný, má tam slova jako “zaostalých 

revolučních maloměšťáků“, což mi přijde jako velmi zajímavé. Na druhou stranu mi 

přijde, že ten titulek se úplně nehodí k tomu textu. Jinak oba dva ty texty mluví 

k cizincům, což mi přijde jako velmi zajímavé téma. Víceméně se mluví v obou 

článcích o nějakém respektu. V tom prvním to říká ten titulek. V tom druhém také – 

státy nesplnily svoje povinnosti – neměly respekt.  

 

- Která zpráva na tebe působí seriózněji? 



Vzhledem k tomu, že u toho prvního textu úplně nevím, odkud to je, tak asi spíš 

Aktuálně.cz. Kdysi jsem pro aktuálně poskytovala jeden rozhovor a ve výsledku tam 

skutečně bylo napsáno to, co jsem víceméně řekla. Nic tam nebylo zveličované. Myslím 

si, že je to celkem dobrá stránka, co se týče spolehlivosti. Samozřejmě to nemůžu říct 

jen tak. Ve škole nás učí pracovat s více zdroji a nespoléhat se jen na jeden jediný. Takže 

to takhle nemůžu říct. Nicméně, kdybych si měla z těch dvou vybrat, tak mi 

spolehlivější přijde aktuálně.cz, protože ho znám, dělala jsem tam rozhovor. U toho 

druhého ani nevím ten zdroj, autora apod. 

 

- Jaký ti přijde jazyk obou textů? 

No u toho prvního, jak jsou ta zajímavá slova, tak to na mě působí cekem bulvárním 

stylem. U Aktuálně.cz je to složitější jazyk, podložený oficiálními zdroji jako je Soudní 

dvůr Evropské unie. Takže důvěryhodnější je pro mě Aktuálně.cz. 

 

- Jak se pozná takový dezinformační web? 

Je to hodně podpořené tím jazykem, těmi zveličujícími výrazy, ať už pozitivními nebo 

negativními, a když něco takového vidím, že z toho ti novináři udělali takový boom, tak 

mám tendenci si to ověřit s více zdroji. Samozřejmě i vzhled stránky, když je ta stránka 

udělaná neprofesionálně, nepřehledně, nestručně, tak bych si řekla, že to není úplně 

dobrá stránka. Zároveň už mám podvědomí o nějakých informacích, jsou zdroje, o 

kterých vím, že jsou nedůvěryhodné, odporují si ve věcích apod.  

 

- Kde se sekáváme s dezinformacemi? 

Na internetu. A co se týče televizí, dala bych přednost asi ČT1 před Primou ve 

zpravodajství, ale nevím vůbec proč… ale myslím si, že se mnohem více dá zmást lidi 

na internetu, protože v televizi mluví nějaký člověk, který by mohl být případně 

sankciovaný společností, kdyby šířil dezinformace. Na internetu sedí někdo za 

počítačem, ani nevíme, kdo to je, tak si může psát cokoliv, co ho napadne. 

 

- Která česká média podle tebe poskytují kvalitní zpravodajství a proč? 

Já mám hrozně ráda časopis Forbes. Když už se dívám na nějaké informace, které jsou 

pro mě důležité, tak se kouknu na Seznam, ale tam tomu člověk taky nemůže zas tolik 

věřit, protože dělá z věcí často boom. Každopádně teď i vzhledem k nejasnostem kolem 

maturit jsem se dívala hodně na zprávy na ČT1, přijdou mi seriózní. Dále pak čtu BBC. 



ČT1 mi přijde serióznější, protože je jejich zpravodajství přehlednější než třeba na Nově 

nebo Primě. Většinou třeba teď o šlo vidět – dali základní zprávy o koronaviru na 

začátku a na konci, které byly ty hlavní a nedělali zbytečný humbuk. Libí se mi, že 

rozeberou jedno téma trošku víc. A taky, že na to koukají naši, to taky hrají roli. 

 

- Jakým médiím vůbec nedůvěřuješ? 

Na Facebooku, když se něco objeví, na Twitteru taky – pokud to není nějaká známá 

ověřená stránka, tak tam taky může napsat kdokoli cokoliv. 

 

- Když se setkáš s nějakou zprávou, na jaký web si ji jdeš ověřit a ověřuješ zprávy? 

Když se vrátím k naší maturitě – máme třídní chat. To byla různá směs dezinformací, 

takže jsem se pídila po původních zprávách, třeba i rozhovory s odborníky. Ten Seznam 

není úplně stoprocentní, většinou čt, aktuálně moc nesleduji, ale přijde mi to jako 

důvěryhodný zdroj. V nejasných případech bych si našla směsici různých zdrojů a 

čerpala z nich. 

 

- Máte nějakým způsobem zařazenou mediální výchovu do rozvrhu? 

Máme učitele, který si na to velmi zakládá, učí nás pracovat se zdroji apod. Učí nás 

rozlišovat dezinformace. Zároveň s učitelkou psychologie píšeme maturitní práci, je to 

takový nácvik na bakalářku, což mi přijde fakt super.  

 

- Měli jste mediální výchovu v rámci nějakého předmětu nebo samostatně či jen 

přednášky? 

V rámci ZSV u toho učitele v rámci seminárních prací, kdy jsme si říkali, jak vybírat 

zdroje a pracovat se zdroji, které používat a které ne. 

 

- Jak si myslíš, že je důležitá mediální výchova ve škole? 

Myslím si, že hodně. Na internetu je plno článků, které dělají z komára velblouda, lidé 

by to měli umět rozeznat. Pak se ten svět zahlcuje dezinformacemi, všichni z toho mají 

nervy a je to úplně zbytečné. 

 

- Myslíš si, že mediální výchova by mohla být na prvním nebo druhém stupni? 



Určitě na ZŠ, protože děti se pohybují ve světě internetu a sociálních sítí už od malička, 

začít klidně první stupeň, ale připomínala bych to až do střední. Já jsem se s tím ale 

setkala až na gymplu, na základce nebyla mediální výchova. 

 

- Která skupina lidí je nejohroženější, co se dezinformací týče?  

Děti 12-15 let. V pubertě jsme velice snadno ovlivnitelní. 

 

Žena, SOŠ 

 

- Přispíváš na sociální sítě – Instagram, Facebook, Twitter? 

Nepřispívám, už mě to vůbec nenaplňuje. Vzpomínky apod. si nejraději nechávám pro 

sebe nebo ukazuju jen svým pravým kamarádům. Plno lidí na sociální sítě vyvěšuje 

fotky, díky kterým se chtějí chlubit a něco si dokazují. 

 

- A diskuzní fóra? 

Teď si nevzpomínám, kdy bych se zapojila do nějaké diskuze. Spíš si to čtu a v tichosti 

si udělám nějaký názor. Nemám potřebu se s ostatními diskutéry hádat nebo 

argumentovat, když vím, že má každý svůj názor. Pro mě je prostě zbytečné čerpat svoji 

sílu na diskuze.  

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Já bych řekla, že je to takový. Ten titulek už je takový zajímavý a přinutí to čtenáře na 

to kliknout (Česko aktuálně). Jsou tam výrazy, které by v normálním seriózním článku 

neměly být. Ten druhý článek čistě informuje, je to tam něčím podloženo. Je to stručné 

a nepíšou se tam žádné informace navíc. Ten druhý (Aktuálně.cz) mi připadá 

serióznější. Protože je to přímé, nejsou tam žádné extra informace, které bych už 

nepotřebovala číst. Hlavně podle toho titulku, ten první článek by mě trochu vzbouřil, 

trochu bych se nad tím pozastavila. Ten první vyvolává paniku – tím textem např. jak 

se tam píše, že „vzdělání je výsledkem revolučních snah maloměšťáků“. Je to tak nějak 

všechno zveličené.  

 



- Jak se podle tebe vyznačuje dezinformační web? 

Extrémně velké titulky, milion barev, není uvedený zdroj podle čeho ty informace 

napsali, většinou už podle titulku poznám, že je to zarážející – nejde brát seriózně. Jsou 

to spíše vždycky takové domněnky, nepodložené, autor neznámý, takže kdoví kdo to 

psal. Celkově to působí strašně neseriózně, Vyskakují tam reklamy. 

 

- Kde se s dezinformacemi setkáváme nejčastěji?  

V bulvárech. Fotograf vyfotí celebritu a je z toho haló. Z jedné věci vyvodí dalších 

milion. Na internetu taky. Je vždycky dobré si ověřit, jestli ty informace jsou napsány 

někde jinde nebo fakt, jestli tam mají uvedené zdroje. Na internet může totiž každý 

napsat cokoliv.  

 

- Jakým způsobem se podle tebe vyznačuje kvalitní zpravodajství? 

Mají tam uvedený zdroj, je to založeno na faktech, nejsou tam žádné extra vymyšlené 

věci, nejlepší je, když jde tam uveden autor. A celkově když jsou v textu citově 

zabarvené výrazy – pokud to není zrovna nějaký výrok od někoho (citace)- tak to taky 

moc seriózně neberu. Nebo pokud v tom textu někdo prosazuje svůj politický názor. Za 

kvalitní považuju lidovky.cz, novinky.cz, z televizí … na zprávy se moc nedívám, ale 

když už, tak můžu vyloučit TV Nova, protože ti do svých zpráv vkládají názory občanů, 

což si myslím, že je docela zbytečné, když stačí podat fakta a občas docela zveličují. 

Ale jak říkám – televizi moc nesleduji. 

 

- Jakým zdrojům vůbec nedůvěřuješ? 

Blesk, s dezinformačními weby jsem se setkala, ale už si nepamatuju název.  

 

- Proč Blesk?  

Protože je to splatlatina toho, co si ten novinář myslí. Je to takový soubor slov, aby to 

nalákalo typy lidí, kteří se zajímají o známé lidi.  

 

- Když se setkáš s nějakou informací, jdeš si ji ověřit a na jaký web případně? 

Ke mně se moc takových zpráv nedostává nebo když už, tak je to z ověřených zdrojů. 

Sleduju Instagram Dominika Feriho, takže vládní nařízení mám z první ruky. Když už 

si něco potřebuji ověřit, tak zvolím Novinky nebo Lidovky. Jinak pokud je to třeba 

tisková konference, přímý přenos, tak bych se koukla na to a udělala si na to svůj názor.  



 

- Myslíš, že je důležité zprávy ověřovat nebo jen někdy? 

Nemá cenu ověřovat, když je to z ověřeného zdroje. U vysoce postavených lidí by 

nemělo docházet k tomu, že by publikovali poplašné zprávy. Tak tam si myslím, že je 

zbytečné to kontrolovat, ale jinak ano. Záleží případ od případu.  

 

- Když se něco objeví na novinkách, jdeš si to ověřit i na lidovky? 

Jak kdy, podle času. 

 

- Čteš zahraniční weby? 

Skoro vůbec. 

 

- Jak probíhala mediální výchova na tvojí škole? 

Na zš jsme to lehce probrali v rámci občanky, ale to bylo fakt jenom rychlé, abychom 

to probrali To jsme celou jednu hodinu věnovali diskuzi o médiích poplašných 

zprávách, takže tam jsme to probrali hlouběji.  

 

- Co bylo náplní na té základce? 

Rozdělení médií, jaká můžou být, základní věci. Moc jsme se o tom nebavili, udělali 

jsme zápis a bylo to.  

 

- Jak by podle tebe měla být koncipovaná mediální výchova? 

No možná bych to zařadila už do takové osmé deváté třídy v rámci té občanské 

výchovy, jakože třeba bych se tomu věnovala delší dobu, než je v těch tematických 

plánech. Udělala bych to třeba tak, že by v hodinách měli dva odlišné články a nějak by 

to rozebrali podobně jako v tomto rozhovoru. Aby víc diskutovali, jestli vůbec čtou 

nějaké zprávy. Děti se s dezinformacemi setkávají už od malého věku, tak aby se o tom 

nemlčelo, že neexistují poplašné zprávy a všechno je pravda. 

 

- Jaká skupina lidí je podle tebe nejohroženější? 

Starší lidé, protože myslím si teda, že když si kdysi koupili noviny, tak věřili, že je tam 

všechno pravda, a to samé platí s internetem, že si třeba sednou k tomu počítači najdou 

si nějaké zprávy… přečtou si něco co není pravda, a pak to roznášejí dále svým 

kamarádkám apod. – šíří se to.  



 

- Problém influencerů a skryté reklamy… 

Taky by se to mělo probírat ve škole – ale spíš bych to zadala externím přednáškám, ne 

každý učitel tomu totiž rozumí 

 

Muž, SOŠ  

 

- Přispíváš na sociální sítě? 

Ne, jednou za dva roky přidám profilovou fotku, a to je tak všechno co tam dávám. Spíš 

to používám ke sledování ostatních, co dělají a tak. Většinou se jen dívám, moc 

nepřispívám. Ani komentáře skoro vůbec. 

 

- A co diskuzní fóra? 

V poslední době ani ne.  

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Ten první – hned ta úplně první část, kolik občanů ve Švýcarsku neumí psát a nic nečtou 

a pak ty mateřské školky v Curychu. Je to napsáno více odborně, je tam napsáno více 

slov, kterým nerozumím – je to méně srozumitelným jazykem.  

 

- A co třeba autor té zprávy, je tam uveden? 

Ne, není 

 

- A co ta druhá zpráva?  

Je to napsáno více spisovně a nejsou tam žádné věci v uvozovkách, žádné zvláštní 

výrazy jako „rádoby revolučních maloměšťáků“  

Více seriózněji zni ten druhý, že Česko nesplnilo kvóty – je to napsané důvěryhodněji.  

 

- Jak se pozná takový dezinformační web, který šíří paniku a tak? 

Paniku šíří asi ten první, který straší lidi, jak to bylo v určitých státech s těmi uprchlíky, 

snaží se vypíchnout to nejhorší.  



Dezinformační články často přehání, nejsou napsány spisovně. Když vidím, že je nějaká 

zpráva zavádějící, a to téma mě zaujalo, tak si o ni zjistím víc, dohledávám. Pokud mě 

ale ta daná věc nezajímá, tak se o to nezajímám a prakticky tu informaci vypouštím. 

Většinou blogy nebo zprávy, které sleduju dezinformace nepouští. Takže když si pak o 

něčem čtu, tak to rozšiřuje jen ten pohled na to. 

 

- Kde čerpáš informace?  

Na Instagramu, technické blogy, vývojářské blogy a tak. 

 

- Kde se nejčastěji setkáváme s dezinformacemi? 

Asi na sociálních sítích. Hlavně na Facebooku. 

 

- Které média poskytují kvalitní zpravodajství třeba ohledně koronaviru apod? 

Mě to přestalo bavit sledovat asi po dvou dnech, ale většinou pokud bych se o tom něco 

chtěl dozvědět, tak bych šel „trochu staromódním způsobem“ na normální televizní 

kanály, kde říkají většinou normální věci. V televizi se většinou blbosti nešíří, pokud je 

to nějaká normální stanice.  

 

- Kterou stanici třeba myslíš?  

Prima, Prima News CNN. 

 

- Proč? 

Ověřil jsem si zprávy a zjistil jsem, že to, co vysílají je pravdivé, takže nevypouštějí 

úplné blbosti do světa. 

 

- 2-3 zdroje, kterým nedůvěřuješ… 

Blesk a takovéto věci, časákové věci a zpravodajské stanice pro důchodce, to jsou 

skvosty. 

 

- Proč si to myslíš? 

Využívají blbost starších lidí, takže si dovolí vypouštět takovéto věci na veřejnost 

 

- Když se setkáš s nějakou informací, kde si ji jdeš ověřit? 



Pokud je to něco, co mě zajímá tak ověřuji, pokud je to něco mimo mě, tak nehledám. 

Většinou tu zprávu proženu Googlem – rozkliknu prvních pár zdrojů, nemám jeden dva 

zdroje, na kterých bych si dohledával pravdivost informací. 

 

- Měl jsi nějakou formu mediální výchovy?  

Ne, teď na střední ne a na základce taky ne. Nic takového ani v rámci nějakého jiného 

předmětu. 

 

- Myslíš si, že je mediální výchova důležitá? 

Myslím, že by bylo dobré se to učit ve škole, protože plno lidí věří fakt blbostem, vůbec 

se nad tím nepozastaví, i kdyby tam byla zpráva, že v jejich městě vybuchla bomba a 

nikde by nic nebylo, tak by tomu věřili. To je dost blbý, že dokážou vzít každou 

informaci za pravdivou.  

 

- Kdy bys zasadil do výuky tu mediální výchovu? 

Na začátku druhého stupně nebo na konci prvního. 

 

- V rámci nějakého předmětu, samostatně nebo přednášky? 

Kdyby to byl samostatný předmět, tak by nebylo moc toho, co se učit jako například 

v matematice. Spíš by to mělo být zahnuto do nějakého předmětu jako je sociální 

výchova a probíralo se to třeba 2 až 3 měsíce, tak by to bylo v pohodě. 

 

- Kdo je nejnáchylnější na dezinformace?  

Starší lidé. 

 

- Jak se to projevuje? 

Vyrůstali v jiné době, mají předsudky. 

 

Žena, gymnázium 

 

- Používáš sociální sítě?  

Já tady ten život na sociálních sítích moc nejedu. Nemám Twitter ani třeba snapchat, 

ale používám takové ty známé jako je Facebook, Instagram, Messenger. Na Instagramu 



to mám tak, že tam dávám moje fotky, že jsem někde byla. Messenger využívám na 

zprávy. Facebook si jen pročítám příspěvky ostatních. 

 

- Komentuješ/diskutuješ nějaké příspěvky na sítích? 

Přispívám na facebookové stránky našeho města Frenštátu pod Radhoštěm, je to 

uzavřená skupina – Starosti a radosti města Frenštátu pod Radhoštěm – co je třeba 

zlepšit, co se jim líbilo nebo naopak ne.  

 

- A co příspěvky ohledně veřejného dění? 

Sleduju, lajkuju ale nekomentuju maximálně něco občas nasdílím. 

 

- Přispíváš do diskuzí?  

Spíš pasivně sleduji. 

 

2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

U toho prvního se mi moc nelíbí ten nadpis – Evropa islám respektuje, islám ví, že 

Evropu respektovat nemusí. Pokud bych jí psala článek, tak by to muselo být krátké a 

trefné, pokud bych chtěla upoutat nějaké lidi. Strašně by mě odradilo, že je to takové 

dlouhé. Nelíbí se mi, že ty alternativní mateřské školky, že je tam učili, aby nadávaly 

rodičům, byly ve špíně atd. Nemám ráda takové ovlivňování malých dětí a vymývaní 

mozků v mladém věku, ještě nemají rozum a neví, co je špatné a co správné.  

Mám z toho článku takový pocit, že autor je takový uplý, je nepříjemný, článek je 

nepříjemný.  

 

- Ptám se na závorku (poslední průzkum) 

Měl být specifikovaný, měli uvést v jakém roce byl ten průzkum. 

 

Ten druhý text bych titulek taky zkrátila, aby to bylo trefné, spíš to vložit potom do toho 

textu. Já jsem toho názoru, že bychom měli migranty (zeptá se na rozdíl mezi nimi a 

emigranty) přijímat. Já jsem tomu otevřená, ale zase ať tady není úplná anarchie, museli 

by se přizpůsobit.  



 

- Víš, jak se k tomu staví ČR k migraci? 

Mě politika moc nebaví, protože nemám ráda českou politiku, nelíbí se mi, jak je 

zavedeno české školství – jak se řeší ta povinná maturita z matematiky, místo toho, aby 

začali řešit problém té maturity z matematiky tak to pořád odkládají. Já jsem zrovna 

první ročník, kdy to má být povinně zavedené. Nejsem na matiku dobrá, nemám logické 

myšlení, takže jsem z toho napjatá.  

 

- Slyšela jsi o tom, že jsme měli přijmout nějaké kvóty? 

No, článek mě moc nezaujal, něco mi tam chybí, ověřila bych si ty informace ještě 

někde jinde.  

 

- Který článek bych označila za věrohodnější? 

Označila bych za nevěrohodné oba dva. Určitě bych si toho téma zjistila na stránkách 

vlády české republiky, nebo bych se zeptala člověka, který se v tom orientuje, ale 

rozhodně bych nevěřila článku, který mi tady vyjede na Googlu.  

 

- Proč si myslíš, že jsou oba nevěrohodné, čím se vyznačují? 

Kdybych ten článek psala já, tak bych se snažila na nikoho neútočit psala bych to 

objektivně, snažila bych se to psát neútočně. Snažila bych se otevřít oči oběma stranám 

– těm, kteří jsou proti migrantům, aťsi v tom najdou něco nebo ti co jsou pro imigranty 

tak si v tom najdou něco, určitě bych ale nepsala svůj názor. Přijde mi, že autor promítá 

svůj názor v tom prvním článku, a ten druhá je napsaný jako hotová věc… raději bych 

si to zjistila z jiného zdroje.  

 

- Jak si myslíš, že se pozná takový dezinformační web? 

Jako první bych si všimla vzhledu stránky – nesmí to být graficky přeplácané. Nesmí to 

být útočné, krátké nadpisy výstižné. Někteří lidé chtějí, aby se šířily fake news, tak si 

tu stránku vyzdobí a lidí tomu uvěří, protože to dál nezjišťují. 

Jazyk autora v takových zprávách je jednodušší, aby to pochopilo více lidí a sířili to dál.  

Třeba ještě když o té informaci něco vím z učebnic od spisovatelů nebo nějakých vědců, 

tak z vlastní zkušenosti bych označila, že je to dezinformace, když jsem to četla někde 

z oficiálního zdroje.  

 



- Kde se s dezinformacemi setkáváme nejčastěji? 

Sociální sítě – Facebook, Instagram. Mně se strašně nelíbí, jak si lidé na sociálních sítích 

něco dokazují, prezentují svůj na oko dokonalý život, ale ve skutečnosti jsou třeba 

smutní. Nicméně jejich sledující můžou mít z toho mindráky.  

 

- Setkala ses s dezinformacemi na Facebooku?  

V té naší městské skupině, tam se objeví občas nějaká blbost. Řešila se tam cyklostezka, 

plno názorů, strhla se diskuze, lidé se začali hádat jen kvůli toho, že jeden diskutér si 

něco špatně přečetl a špatně pochopil. Takhle se mohou šířit dezinformace, že to někdo 

špatně pochopí a rozešle dál. Je daleko lepší si informaci nejdříve ověřit, než s tím jdu 

za ostatními.  

 

- Která česká média podle tebe poskytují kvalitní zpravodajství? 

Strašně ráda se dívám na ČT1, protože si nemyslím, že by byla podplacená. Jede si 

svoje, i když to není dobře – ovlivňuje lidi, když třeba naráží na pana Andreje Babiše. 

Ale jako vidím, že není nějak asi, a to se taky blbě říká, může být podplacená, aby 

úmyslně nadávala třeba na Babiše, to taky jako nezjistím a můžu si to jenom myslet a 

slepě tomu věřit. Dezinformace jsou všude kolem nás, a pak je jen na člověku, komu 

bude věřit.  

 

- Kam bys zařadila ČT1 soukromá/veřejnoprávní? 

Já si myslím, že ČT1 je veřejná a Nova soukromá. Nicméně nevím, jak je ČT 

financovaná. 

 

- Jakým médiím bys naopak vůbec nevěřila?  

Nova, TV Barrandov a i Prima, protože třeba i co řeší, oni tam kdysi vydali, v kolikati 

stupních zmrzne voda a zabývají se tam takovými banálními věcmi. Jak potom musí 

vypadat jiné reportáže? Je tam plno senzací s celebritami. Chtějí nahnat ovečky, aby 

měli co největší sledovanost. Dále TV Barrandov, jak je třeba Soudkyně Barbara nebo 

nějaké jejich pořady s intrikama, kde se řeší manželství a vztahy s rodinou. Lidé tomu 

věří, přitom je to jenom podplacená kampaň. Jenom drama, aby ta televize nasytila 

diváky. 

 

- Čteš i zahraniční zpravodajství? 



Ne, nejsem tak dobrá na angličtinu. Jen ve škole v hodině si hledáme občas nějaké 

zahraniční zdroje.  

 

- Když se setkáš s nějakou informací, na jaký web by sis ji šla ověřit a proč? 

Současný stav ohledně koronaviru mi přijde hrozně vtipný. Už mě nebaví ten jejich 

útočný přístup – noste roušky, používejte dezinfekce… akorát dělají z lidí ovce.   

 

- Ověřuješ si nějaké zprávy, teď je to ho třeba hodně okolo nouzového stavu, středních 

škol apod.?  

Momentálně sleduji ty tiskové konference, kde mluvil pan Vojtěch, Babiš. Spíš si to 

rovnou ověřuji, co řeknou ti politici, než si to přečíst třeba na Lidovkách nebo na 

Novinkách, protože přeci jen to můžou v té chvíli pochopit jinak, tak to napíšou a už se 

šíří dezinformace. Třeba příklad, jak začali vyhlašovat, že se školy otevřou v ten a ten 

den, maturanti půjdou v to a v to datum. Tak třeba na IDNES psali, že maturanti půjdou 

stejně jako ostatní středoškoláci, jenže politici řekli něco jiného. To mi přišlo jako jasná 

dezinformace. Já si raději ověřuji z těch tiskovek, co řekli nebo z webové stránky 

vláda.cz. 

 

- A kdyby se to netýkalo jen koronaviru, ale zpráv obecně, na jaký web by sis zašla ověřit? 

Já vím, že někteří politici, třeba Dominik Feri, tak on má Instagram a dává tam 

informace, které se týkají aktuálních věcí. Myslím si, že se to strašně hodí, protože zase, 

může to být ověřený web jako třeba ČT1, která je celkem důvěryhodná, ale i tak můžou 

něco překroutit, napsat to tak, že to vyzní špatně. Lidé si umí dost přikreslovat věci. 

Každý člověk může pochopit konkrétní situaci jinak, a potom se to odráží v médiích, a 

i v běžném životě. 

 

- Takže říkáš, že žádné zpravodajské médium nedokáže být objektivní… 

Já jsem to na začátku neřekla, ale ano, jsem toho názoru. Lidé si přikreslují a 

přikreslovat budou. Já se dívám raději na původní zdroje. 

 

- Setkala ses s výukou mediální výchovy? 

Tak to vůbec. My máme předměty jako jsou ZSV. Tam se bavíme dennodenně o tom, 

co se děje ve světě, sdílíme aktuality. S mediální výchovou jsem se ale vůbec nesetkala. 

 



- Dělali jste v ZSV třeba rozbor nějakého textu, rozpoznání dezinformací, rozdíly mezi 

bulvárem a fake news apod.? 

To ne, ale myslím si, že je to ve studijních plánech, jen jsme se k tomu ještě nedostali. 

Nebo my máme takovou paní učitelku na ZSV, která je strašně chytrá, akorát ten svůj 

projev neumí prodat. Takže se zaměří na věci, které si myslí, že jsou pro nás důležité, 

ale neřídí se moc podle osnov. Neříkám, že to není špatně, ale neříkám ani, že je to 

dobře. 

 

- A v nějakých jiných předmětech? 

V dějepise máme pana učitele, který občas vybočí ze stereotypu výuky a zeptá se nás 

na názor, co si o probíraném tématu myslíme. Nicméně jsme neprobírali nic přímo 

nějaké dezinformace a tak. To vůbec. 

 

- Myslíš si, že by mediální výchova měla být vyučována, ať už jako včleněný předmět do 

ZSV nebo samostatný, na prvním, druhém stupni nebo až na střední? 

V dnešní době by se s tím děti měly seznamovat od malička. Kdysi žádný internet, 

počítače, mobily vůbec nebyly. Byla jenom televize, takže se na to nemuselo tolik dbát. 

Fakt bych ty děti ráda učila, jak to je, proč to tak funguje a tak. Děti jsou velmi snadno 

manipulovatelné. Zařadila bych výuku mediální výchovy na základku i na střední a 

popřípadě bych i rodičům naznačila, že by bylo fajn se o tom s dětmi bavit, protože ne 

každé dítě je ve škole soustředěné a tak. Všechno bych to dělala nenásilným způsobem. 

Nic ve stylu – budeš věřit tomu a tomu, ale nechala bych mu prostor, prostě otevřenou 

výchovu. Samozřejmě rodiče můžou sdělit svůj názor, ale dítě by se pak mělo 

rozhodnout hlavně podle sebe. 

 

- Jak by podle tebe měla vypadat mediální výchova? 

Určitě v dnešní době bych to zařadila do výuky jako samostatný předmět. Výuka by 

probíhala jak ve škole, tak třeba i venku. Sedli bychom si třeba někde do parku a začali 

si o tom povídat a taky bych dala i nějaké přednášky, ať neznají jenom ten školní výklad, 

ale i názor někoho, kdo se v tom oboru orientuje. 

 

- Jaká skupina lidí je nejnáchylnější na ovlivnění dezinformacemi?  

Jednodušší lidé, kteří nemají přehled nebo se o to nezajímají. Spíš si myslím, že to není 

o věkové skupině, ale o sociální. 



 

Žena, gymnázium 

 

- Zajímalo by mě, zda přispíváš na Twitter, Instagram, Facebook? 

Úplně minimálně, asi tak jednou za půl roku. Moc to neprožívám. 

 

- A když už něco přispíváš, tak je to většinou osobního rázu nebo komentuješ i dění okolo 

sebe? 

Spíš osobní věci. 

 

- Zapojuješ se do nějakých diskuzí? 

Jak kdy, záleží na nějaké téma. Pokud mě to baví, tak ano, pokud ne, tak ne.  

 

- Jaké diskuze to třeba jsou? 

Většinou okolo fitness, zdravého životního stylu. 

 

- A co diskuze pod nějakými zpravodajskými články třeba IDNES nebo Novinky.cz? 

Tak to úplně ne. Já ani nemůžu říct, že bych těm Novinkám nějak věřila. Občas si ty 

diskuze přečtu, ale nekomentuju.  

 

2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Ten první text na mě působí spíš tak chaoticky. Jednou tam mluví o vzdělávání 

v moderním světě, a pak mluví o výchově.  

- Co si myslíš o slovních spojeních v tom textu, je to podle tebe v pořádku?  

Asi ano, ale nejsem si úplně jistá. Ve škole to moc neprobíráme.  

 

- A co ta druhá zpráva? 

Ta mi přišla daleko lepší, líp se četla, bylo to srozumitelné, pochopila jsem o co tam 

jde.  

 

- Kdybys měla zhodnotit jakým jazykem je to napsáno? 



Spisovnou češtinou. 

 

- A ta první zpráva?  

Tam mi to přijde spíš laicky.  

 

- Kdybys měla označit jednu zprávu z těch dvou, která ti přijde jako dezinformační, která 

by to byla? 

Jestli dezinformační, tak tu s tím Českem z Aktuálně.cz. 

 

- Jak si myslíš, že se pozná takový dezinformační web? 

Přečtu si více webů a pokud na těch více webech bude všechno stejné, budou podobné, 

tak tomu budu věřit, ale pokud to bude ojedinělá zpráva, o které nikde jinde psát 

nebudou, tak tomu nebudu věřit. 

- Který z těch dvou textů podle tebe šíří paniku?  

Jako u mě nevyvolává paniku ani jeden, těžko říct. 

 

- Našla bys ještě nějaké jiné znaky dezinformačního webu? Je tam třeba jiná grafika té 

stránky, co třeba autoři, jsou uvedeni nebo ozdrojované fotky apod.? 

Tak třeba na tom prvním textu mi ta fotka neříká nic, je tam žena se šátkem, ale to může 

být kdokoliv. Nemusí to být zrovna někdo vyznání islámu, tak jako dobré. Co se týče té 

češtiny, tak se mi to taky nezdá moc formálně. Sice jsem řekla, že mi přijde jako fake 

news ta druhá zpráva z Aktuálně.cz, ale co se týče toho textu, tak laicky působí, že to 

psal někdo, kdo se v tom úplně nevyzná ten první text.  

 

- Proč na tebe teda působí ten druhý text jako dezinformační? 

Přijde mi, že je to málo vysvětleno, je to úplně krátký text.  

 

- A co třeba autor článku, je tam uveden? 

Je tam něco jako Alexandra, u toho prvního, ale jinak nevidím. A u toho prvního 

nevidím.  

 

- Kde se s fake news nejčastěji setkáváme? 

Facebook, Instagram. 

 



- A někde jinde? 

Asi já úplně nevím, kde jinde. Mezi lidmi asi taky. 

 

- Která česká média poskytují kvalitní zpravodajství a proč? 

Možná na Seznamu, ale jinak asi tak ničemu nevěřím. Jinak každý má doma televizi, 

tak se koukne na televizní noviny.  

 

- Která televize na tebe působí seriózním dojmem? 

ČT1. Mám z ní příjemný dojem, vidím tam ty politiky a tak. Na té Nově mi to nepřijde 

až tak… jako jasně i Nova je určitě důvěryhodná, ale když se dívám na tu jedničku, tak 

mi to přijde takové více. 

 

- Kterým webům naopak vůbec nedůvěřuješ?  

Novinky.cz 

 

- Proč? 

Myslím, že už jsem tam viděla nějaké fake news a dost lidí v mém okruhu taky říká, že 

to vůbec nečte, že tam nejsou úplně pravdivé informace. Dále třeba ještě něco 

z Facebooku, i když tam jsou zdroje, odkud to mají, tak ve většině případů je to lež.  

 

- Sleduješ i nějaké zahraniční zdroje? 

Moc ne. 

 

- Když se setkáš s nějakou novou informací, kam si ji půjdeš ověřit? A ověřuješ vůbec 

zprávy? 

Ne, neověřuju. Opravdu si počkám večer na televizi. Jako samozřejmě jde o téma, nyní 

jde třeba o koronavirus, to si v průběhu posledních týdnů vyhledával snad úplně každý, 

ale jinak si nevyhledávám žádné zprávy třeba novinky ve světě a tak. Pokud se mi to 

neubližuje nebo se mě to netýká, tak nevyhledávám. 

 

- Setkala ses s výukou mediální výchovy? 

Jako teď ta výuka probíhá asi u všech.  

 

- A kdy?  



Na střední. 

 

- Co se tam rozebírali? 

Poplašné zprávy, hoaxy. Měli jsme to v rámci přednášky, přišel externí člověk. 

 

- Jak si myslíš, že by měla být koncipovaná mediální výchova na školách? Myslíš si, že 

je důležitá? 

Myslím si, že určitě je. Zavedla bych ji na druhá stupeň, na tom prvním to ty děti ještě 

moc nepochopí. 

 

- A proč?  

I co se týče psychiky, tak spousta věcí, co jsou na těch sociálních sítích, tak nejsou úplně 

dobré.  

 

- Kdo je nejsnáze manipulovatelný na internetu? 

Teenager ve věku 12-13 let. A potom starší lidí, kteří chytají hysterii z každé zprávy. U 

těch teenagerů je to především na těch sociálních sítí, že nerozeznají realitu od 

virtuálního světa. 

 

- Otázka na závěr. Dokážeš v českém mediálním systému rozlišit, která média jsou 

veřejnoprávní a která soukromá? 

Netroufám si na to. 

 

Muž, SOŠ   

 

- Jaké sociální sítě používáš?  

Facebook, Messenger, SnapChat. Nejsem úplně člověk, který by musel postovat 

fotografie a chlubit se ta svým životem, nemám to zapotřebí. Fotky, které se objevují na 

mým profilu třeba na Facebooku jsou většinou od kamarádů z různých akcí, co mě 

označí. Jinak jsem spíš pasivní, co se týče přidávání věcí na internet, ale rád se vyjádřím 

na Facebooku k nějaké zajímavé konverzaci. Když se něco týká tématu, které mě 

zajímá, tak rád zeptám, ale že bych sdílel svoje fotky a sbíral „lajky“, to ne. 

 

- Týkají se některé tvé komentáře veřejného dění? 



Týkají se hlavně mého oboru, takže třeba fotografie, technika a tak podobně. Často se 

vyjadřuju na hokeji, to je takový můj koníček, ale co se týče politiky a těchto věcí, tak 

to moc ne, spíš se vyjadřuju k regionální (komunální) politice – k oblasti, ve které 

bydlím, na to máme skupinu na Facebooku, ale k celostátní politice se moc nevyjadřuju.  

 

- 2 obrázky (texty) – rozpoznání dezinformací 

1. Česko aktuálně 

2. Aktuálně.cz 

 

Já bych řekl, že ten první text mě úplně nezaujal. Přijde mi, že tam jsou slova, takový 

dost odborně… je to takové trošičku zamotané. Je taky naspán dost subjektivně, ale 

zároveň se tam snaží vnést nějaká fakta, aby to lidi evokovalo k tomu, že je to pravda. 

Jak tam vlastně odkazuje, že ještě v 80.letech působily… tak snaží se tam jakoby 

vycházet z něčeho a dát tam jakoby svůj názor trošku. Vyloženě tohle není typ textu, 

který bych četl.  

 

Ten druhý už mi přijde zajímavější, protože tam je jasně daná informace, která se 

postupně rozvádí – rozhodně kdybych si toto přečetl, tak bych si zkusil najít ještě jeden 

zdroj, abych si to ještě trošku ověřil nebo něco to. Ten první text mi neřekl vůbec nic 

po přečtení, a kromě nadpisu mě to vůbec nezaujalo. 

 

- Jak bys zhodnotil jazyk a styl toho prvního textu?  

Snaží se hodně spisovně mluvit, jsou tam odborná slova, ale píšou to… no, mi se zdá, 

že v tom textu dost skáčou a moc se mi to nečetlo dobře. Ten druhý mi dává informaci.  

 

- Našel jsi tam třeba autora? U toho obou těch textů? 

Přímo autora u toho druhého nevidím, ale píšou tam, že je to ze stránky Aktuálně.cz 

z roku 2020 ze 2.4., ale autora nemůžu najít, u toho prvního taky nemůžu najít autora.  

 

- Kdyby sis měl vybrat z těchto dvou textů, tak na kterou bys ukázal, že je dezinformační, 

šíří paniku?  

Těžko říct. Myslím si, že možná u toho druhého z Aktuálně.cz, který se četl líp, tak 

zároveň bych u něj řekl, že by si lidé u něj více vystrašili – víc by věřili tomu, že je to 

dezinformace. Kdyby si přečetli třeba jenom nadpis nebo jenom úryvek z toho textu, 



tak by klidně uvěřili tomu, že je to dezinformace. Nebo, že je to informace, ale nehledali 

by z dalších zdrojů, takže by to označili jako dezinformaci.  

 

- On se ten článek na něco odkazuje, na jednu instituci… 

Soudní dvůr Evropské unie. No dobrá, když už to odkazuje na ten Soudní dvůr, tak tam 

bych si to mohl prověřit, protože tam už určitě nebudou dezinformace. Tak v tom 

případě, by to nemusela být dezinformace.  

 

- Pokud bys měl ukázat na jednu zprávu, která je dezinformační, která by to byla? 

Původně jsem si myslel, že ta druhá, ale teď ji musím označit za více seriózní, protože 

bych si to tam mohl prověřit, protože ten Soudní dvůr Evropské une určitě vydal nějaký 

podrobný závěr, který bych si mohl přečíst, a tam rozhodně nebudou mít dezinformace. 

V tom prvním by to bylo složitější a musel bych hledat z více zdrojů, bylo by to těžší 

najít tu pravdu. Obě zprávy bych ještě podrobil prošetření. Nikdy nedělám, že bych si 

přečetl článek a na základě toho postavil pravdu. Každopádně ten druhý mi přijde lépe 

prověřitelný.  

 

- Jak se podle tebe pozná takový dezinformační web? 

Hodně se tam snaží vnutit svůj názor, většinou je to obecná informace, která neodkazuje 

na nějaký konkrétní problém, ale snaží se to rozpitvat, např. Česko bude přijímat 

uprchlíky – kdyby toto byl nadpis, tak by to ve mně evokovalo, že se možná jedná o 

dezinformaci. Nevím, jestli bych to bral seriózně. Já nemám prstě rád přehrocené 

nadpisy v tomto stylu. 

 

- Jaký si myslíš, že je rozdíl mezi bulvárem a dezinformacemi? 

Dezinformace, tam ovlivňují pravdu, že pravda je zkreslená nebo může vycházet 

z nějaké pravdy, ale je přibarvená anebo upravená, aby to čtenáři četli a bulvár podle 

mě může šířit úplné drby, aby někoho shodil. Pod bulvárem si představím spíš nějaké 

hvězdy, celebrity. Taky to může být nějaká událost, kde to bulvár rozmaže a udělá něco, 

co vlastně člověk vůbec nepotřebuje vědět, tak se mu to snaží vnutit.  

 

- Jaký je jazyk dezinformačního webu? 

Podle mě se snaží trošku mluvit odborně, ale ne moc. Kdyby psal vyloženě jednoduchá 

slova a měl malou slovní zásobu, tak by tomu lidé moc nevěřili. Musí tam dát prvky 



nějaké odbornosti, že vychází z něčeho ověřeného, ale zároveň to ověřený vůbec nemusí 

být.  

 

- Nějaké další náležitosti, které by měl mít dezinformační web?  

Většinou tam není autor, a taky se na té stránce objevují takové ty vyskakovací reklamy, 

odkazy na různé firmy, zdroje tam jsou málokdy. Většinou to jsou odněkud stažené 

fotky. Je to dost sporné. Takové weby však bijou do očí.  

 

- Kde se s nimi setkáváme nejčastěji? 

Dřív bych řekl, že noviny, ale to už málokdo čte. V dnešní době bude největší šířič 

dezinformací asi Facebook. Navíc Facebook často odkazuje na stránky, které jsou 

pochybného původu.  

 

- Jaká česká média podle tebe poskytují kvalitní zpravodajství a proč? 

Za mě je to ČT. Ti mi přijdou nejvíce seriózní podle toho, jaké zprávy vydávají. Pokud 

si pak člověk dohledává, jestli je to pravda, tak se to ve většině opravdu shoduje na 100 

%. Přijde mi, že to ČT je opravdu seriózní. Třeba taková Nova, tam o těch důležitých 

zprávách, které lidé potřebují vědět většinou mluví pravdu, ale přijde mi, že dost 

zkreslují. Jinak ten jejich web tn.cz to mi přijde, že tam jsou vyloženě šiřiči fake news. 

To nepovažuju za seriózní web.  

 

- Takže si myslíš, že je rozdíl mezi tn.cz a tím, co Nova vypustí do vysílání? 

Určitě. Mi tak přijde, že v tom vysílání se snaží to mít ještě trochu seriózní, ale ten jejich 

web to je vyloženě bulvár, fake news všechno dohromady.  

 

- Našel bys ještě nějaká jiná média, která považuješ za kvalitní v Česku?  

Když potřebuju rychle vědět nějaké informace třeba teď s koronavirem, tak si zapnu 

ČT. Jak na jejich stránkách, tak na jejich sociálních sítích. Dál jsem si vyhledával na 

stránkách vlády apod. Dívám se po oficiálních vyjádřeních. 

 

- Sleduješ taky nějaké zahraniční weby? 

Se svojí jazykovou schopností moc ne. Soustřeďuji se spíše na Česko.  

 

- Vzpomněl by sis na nějaké zdroje, kterým vůbec nedůvěřuješ? 



TV Barrandov. To nejsou pro mě seriózní zprávy, ale jen nějaké pokusy o zpravodajství. 

Těm zprávám bych nikdy nevěřil. 

 

- Proč ti to nepřijde seriózní? 

Protože tam všechno řídí a komentuje Jaromír Soukup, to je jedna z hlavních věcí. 

Jednou jsem viděl ty zprávy… no, oni jsou přesně ten typ, kde se snaží házet na lidi 

špínu, vytáhnou kdejaký drb, vytáhnou kdejakou blbost na něco, aby ty lidi natáhli.  

 

- Když se setkáš s nějakou novou informací, kam si ji stoprocentně půjdeš ověřit? 

Tak hledal bych podle toho, co je to za zprávu – podle toho bych hledal. Snažil bych se 

to najít na ČT, jestli to tam řešili. To je fakt jakoby jeden z nejvíc ověřených zdrojů. 

Pokud se nějaké informace nedozvím tam, tak mi přijde, že většinou odkazují někam 

jinam, kde bych se mohl dozvědět pravdu.    

 

- Jak často ověřuješ zprávy? 

Záleží, jestli mě ta zpráva zajímá nebo ne. Vždycky ověřuju to, co potřebuju vědět. Teď 

je dobrý příklad s tím koronavirem. Zajímal jsem se o to, kdy bude co otevřené – třeba 

autoškoly, to zrovna řeším. Když jsem třeba našel nějakou pochybnou zprávu, tak jsem 

si to šel zkontrolovat na ČT podle vládní tiskové konference.  

 

- Probíráš to třeba s kamarády, doma s rodiči apod.? 

Nejvíce s kamarády, máme i vyloženě třídu, kde se o zprávách hodně bavíme, kde to ty 

lidi zajímá. Doma to moc neřeším.  

 

- Probíhala na tvojí základce nebo teď na střední nějaká forma mediální výchovy?  

Na základní škole vůbec ne. Já jsem chodil na základku kde nás pořádně neseznamovali 

ani s počítači a seriózní zdroj byla Wikipedia, teď už mi to teda tak nepřijde. Na střední 

škole, tam se snaží, abychom čerpali z více zdrojů, ale to se asi úplně nemůžeme bavit 

o mediální výchově. Máme čerpat z více zdrojů, to je tak jediný. Spíš si sám dělám 

vlastní názor. 

 

- Myslíš si, že by mediální výchova měla být vyučovaná ve škole, je to nutné? 

Určitě je to nutné a zahrnul bych to do učebního plánu do informatiky, ani bych to 

nedával do občanky. Prostě často podceňovaná informatika, lidé si řeknou dobrý jdeme 



na počítače, necháme je něco vyhledat, naučíme je ve Wordu, v Powerpointu, aby uměli 

udělat prezentaci. Jenomže tohleto se podle mě dost podceňuje – vyhledávání takových 

fake news. Lidé často uvěří už jenom nadpisu, úryvku z toho článku, ani to 

nerozkliknou. A tohleto by se mělo řešit, když už mají desetileté, dvanáctileté děti účet 

na Facebooku. 

 

- Kam bys zařadil mediální výchovu?  

První stupeň ne, protože ti z toho nemají úplně rozum – nedokážou vnímat tuhletu 

problematiku, politiku. Rozhodně bych to začal zahrnovat od sedmé třídy určitě. Ta 

sedmička je podle mě taková zlomová, a pak osmička devítka. Prostě, než ti lidé vyjdou 

ze základní školy, tak by si měli umět vyhledat seriózní zdroje, informace, aby přišli na 

střední s tím, že si dokážou ověřit informace a mít svůj názor, který není ovlivněný.  

 

- Která skupina lidí je podle tebe nejnáchylnější na dezinformace?  

Určitě druhý stupeň. Vidí článek někde, tak to mají potřebu vytroubit kamarádům, 

neřeší moc jestli je to pravda nebo ne, ale snaží se přijít s něčím novým, s něčím, co 

ostatní nevědí, co je zajímavý. A co se týče sociální skupiny, to si asi nedovolím tipnout. 

Jednu skupinu ale vím určitě, a to jsou důchodci, kteří se neumí pohybovat na sociálních 

sítích a uvěří každému článku. Mám příklad s mojí babičkou, která je v důchodu. Je ten 

typ, co už umí s počítačem, má Facebook, má Instagram, aby komunikovala se 

známými, ale kolikrát přijde s takovou hloupostí. 

 

 

 

 

 

 

 


