JAK ROZEZNAT FAKE NEWS?
Časová náročnost: 20 min
Zadání výzvy
Možná se i vám již stalo, že jste prostě naletěli. Přečetli si nějakou informaci a začali s ní pracovat
dál. zařadili ji do svých znalostí, možná ji sdíleli dál do online prostoru.
Zde je několik tipů jak rozpoznat dezinformaci / fake news:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ověřovat, ověřovat, ověřovat.
Ach ty zdroje. U ověřování ještě chvíli zůstaneme. ...
Hledá se autor zn. spěchá ...
Proč na mě ten titulek křičí? Určitě se ti to někdy stalo. ...
Útoky na mainstreamová média. ...
Není fotka jako fotka. ...
Přemýšlej nad tím, co čteš

(https://www.netbox.cz/n/7-tipu-jak-poznat-fake-news-dezinformace)
Zkuste v této výzvě zavítat na některý z dezinformačních webů jako jsou Aeronet, Sputnik News,
AC24 nebo Parlamentní listy (seznam dalších zde). Zkuste si vybrat článek, který je vám tematicky
blízký a proveďte ověření důvěryhodnosti:
1. Je titulek článku psán velkými písmeny?
2. jsou náhledové obrázky zjevnými fotomontážemi?
3. Odpovídá zpráva samotná titulku?

4.
5.
6.
7.

Cituje článek zdroje? A pokud ano, jsou samy věrohodné?
Je redaktor nepodepsaný či pod pseudonymem?
Chybí na webu informace o jeho redakci?
Věnujte pozornost fotografiím v článku (v prohlížeči Google Chrome stačí kliknout
na obrázek pravým tlačítkem a vybrat Vyhledat obrázek pomocí vyhledávače
Google - to může ukázat, že fotka ve skutečnosti s tématem článku nesouvisí a je
pořízená v jiném čase nebo na jiném místě).
8. Přemýšlejte, jaký pocit ve vás článek vyvolává. Pokud vás rozčílil už titulkem a jeho
obsah je pobuřující, může být vyvolání emocí bez ohledu na pravdivost odkazu jeho
jediným cílem.
9. Pokud se zpráva jeví podezřele, zkuste ji ověřit ze seriózních zdrojů - buď pomocí
vyhledávání, nebo přes specializované weby, které se vyvracením hoaxů a falešných
zpráv zabývají (v Česku jsou to weby hoax.cz a manipulatori.cz, pro zahraniční zprávy
například snopes.com)
(https://www.irozhlas.cz/zpravy-z-domova/jak-poznat-falesnou-zpravu-9-tipu-jak-se-vyhnout-hoaxum-a-dezinfo
rmacim_1611280515_)
Smyslem této výzvy je rozšířit vaše vědomí ohledně konzumovaných zpráv a uvědomit si jak se
informační svět proměňuje a jak snadné je dnes vyvolávat emoce, strach, rozdělovat společnosti s
cílem manipulovat, tj. ovlivňovat neeticky ve svůj vlastní prospěch.

