
 

Mediální výchova II: Fake news a bezpečné chování v online prostoru 

 

PROGRAM: 

8:55 – 9:00         Zahájení semináře, seznámení účastníků 

9:00– 10:00  Mediální gramotnost české populace – Renata Týmová 

Lektor seznámí účastníky s výsledky výzkumu mediální gramotnosti, který mapoval úroveň mediální 

gramotnosti u různých sociodemografických skupin české populace, účastníci výzkumu dostanou i 

informace o měření veřejné hodnoty, sledovanosti a tom, jak se dělají předvolební výzkumy.  

10:00 – 11:00 Fake news: Novodobé fenomény mediálního světa – Marek Wollner 

Lektor provede účastníky po změnách, kterými v posledních deseti letech prošel mediální svět.  

Vznik nových internetových médií, vliv sociálních sítí, nové fenomény, jako jsou dezinformace, fake news 

nebo trolling. Kde se berou, jak se šíří a jaký mají vliv na konečné uživatele, diváky a čtenáře? 

11:00 – 11:30 Pracovní list a řízená diskuze 

Účastníci vypracují ve skupinách pracovní list zaměřený na základní pojmy a principy bezpečného chování v 

online prostoru. Následuje řízená diskuze nad výstupy z pracovních listů 

11:30 – 12:00 OBĚD 

12:00 – 13:30 Metodická koncepce 5 klíčových otázek (Vzdělávací program JSNS) – Karel Strachota 

Mediální krajina se v uplynulém desetiletí proměnila zásadním způsobem. Digitální technologie prostupují 

našimi životy, většinu informací čerpáme z médií, sociální sítě se staly fenoménem, nemalá část naší 

každodennosti se odehrává v kyberprostoru. To vše klade specifické nároky na všechny, kdo se chtějí v 

mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají 

do oblasti mediálního vzdělávání.  

13:30 – 13:45 COFFEE BREAK 

13:45 – 15:15 Projekt Televize ve Vaší škole – Petr Kopecký, Jakub Voříšek  

Lektoři vysvětlí pojem školní televize, představí projekt Televize ve Vaší škole a předvedou, jak může 

fungovat praktická mediální výuka. Promítnou účastníkům výstupy z výjezdních seminářů na českých 

školách, které natočili sami žáci, a které se vysílaly ve Zprávičkách na ČT :D. Učitelé se seznámí s principem 

práce redakce, zkusí napsat a natočit televizní zprávu, čímž prakticky ověří své základní mediální 

dovednosti.  

15:15 – 15:45 ČT edu – Alžběta Plívová 

Web ČT edu nabízí učitelům, žákům i rodičům tisíce krátkých vzdělávacích videí z pořadů ČT pokrývající 

témata předškolního, základního i středního vzdělávání. Dozvíte se, co všechno ČT edu učitelům nabízí 

a budete nám moci dát tipy a rady, jak web ještě vylepšit. 

15:45 – 16:00 Evaluace 


