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Mediální gramotnost je způsob,
jak lépe porozumět našemu
světu a vyjádřit se k němu.
Zahrnuje pochopení toho, jak –
a proč – je mediální sdělení
konstruováno, stejně jako jeho
dopad na svět.

Zpravodajská a mediální
gramotnost

Být gramotný v mediálním věku
vyžaduje dovednosti kritického
myšlení, které nás posilují při
rozhodování, ať už ve třídě, v
obývacím pokoji, na pracovišti, v
zasedací místnosti nebo ve
volební místnosti.

Media Literacy Defined
 News and Media Literacy Resource Center

Jaký dopad má mediální manipulace na naše
životy?

Součástí interpretace médií je také identifikace, kdy a jak
byla informace změněna a zmanipulována. Mediální
gramotnost nám pomáhá vidět, jak se média v průběhu
historie měnila, a jaké konkrétní výzvy dnes pro pravdu a
demokracii představují.

 

https://namle.net/resources/media-literacy-defined/
https://www.commonsense.org/education/news-media-literacy-resource-center


Jak mohu o médiích
přemýšlet kritičtěji?

Význam zpravodajské a mediální
gramotnosti dnes

Dnešní informační a zábavní
technologie s námi
komunikují prostřednictvím
výkonné kombinace slov,
obrazů a zvuků. Proto si
musíme vyvinout širší soubor
dovedností v oblasti
gramotnosti, které nám
pomohou porozumět
zprávám, které dostáváme, a
efektivně využívat tyto
nástroje k navrhování a
distribuci našich zpráv. 

How false news can spread - Noah Tavlin

Fake news jsou nepravdivé
zprávy nebo dezinformace
sdílené ve formě článků,
obrázků nebo videí, které
jsou maskované jako
„skutečné zprávy“ a jejichž
cílem je manipulovat s
názory lidí. Falešné zprávy
šíří uživatelé sociálních sítí
a skrytí sociální roboti,
kteří takové zprávy
komentují, přeposílají a
retweetují.

Critical thinking on the media’s
messages

TRUE OR FALSE? HOW MUCH IS
FAKE NEWS INFLUENCING OUR

LIVES?

What is fake news? Definition,
types, and how to detect them

https://www.youtube.com/watch?v=cSKGa_7XJkg&ab_channel=TED-Ed
https://news.usc.edu/67809/critical-thoughts-on-the-medias-messages/
https://www.derby.ac.uk/magazine/issue-12/influence-of-fake-news/
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/what-is-fake-news/


 

SATIRA nEBO parodie  

Nemá v úmyslu
ublížit, ale má

potenciál oklamat.

Zavádějící použití
informací k
zarámování

problému nebo
jednotlivce.

Když se falešné
zdroje vydávají za

pravé zdroje.

Může to být obsah,
který je ze 100%

falešný, určený ke
klamání a poškození

někoho.

Když je sdílen
pravdivý obsah s

nepravdivými
kontextovými
informacemi.

Když jsou skutečné
informace nebo

obrázky
manipulovány tak,

aby klamaly.
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Každý už slyšel termín „fake news“, ale víte, co to
doopravdy znamená? Pochopení různých způsobů
sdílení nepravdivých informací a jejich motivů a
přitažlivosti je důležité pro to, abychom se jim vyhnuli
a bojovali proti nim.

How to tell fact from fiction: COVID-19 EDITION

How do I navigate information on social media?

How to debunk science misinformation

Vyhodnocování informací, které najdete online i
jinde, za účelem určení jejich použití a pravdivosti
je klíčovou životní dovedností!

Zkontrolujte!

https://www.story-maker.org/library/how-do-i-tell-fact-from-fiction-covid-19-edition/
https://www.story-maker.org/library/how-do-i-navigate-information-on-social-media/
https://www.story-maker.org/library/how-to-debunk-science-reporting-in-the-news/


Further resources


