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Doplňující informace

Tvůrci seriálu Simpsonovi skutečně v roce 2010 vytvořili a odvysílali epizodu (Hrátky s Montym, 6. epizoda z 22. série), ve které

se odehrává epidemie smrtící nemoci nařízená mediálními konglomeráty. Přesto ale nelze tvrdit, že se jedná o zašifrovanou

předpověď krize v roce 2020 způsobenou nemocí covid-19. Epizoda vznikla poté, co došlo k čerstvým případům šíření

chřipkových nákaz H5N1 (2006) a H1N1 (2009), tedy ptačí a prasečí chřipky. Tomu odpovídá i zápletka s přenosem viru

zvířetem, v tomto případě kočkou. Zároveň i již dříve známé druhy koronaviru se na člověka přenesly ze zvířat – v případě viru

SARS (2002) to byly cibetky. Epizoda je tedy postavena na předchozích historických zkušenostech s virovými onemocněními

a spíše než o předpověď se jedná o schematické a s nadsázkou podané chování lidstva při epidemiích (strach, panika apod.).

Zdrojem informace o konspirační teorii je web Svobodný vysílač, stálice české dezinformační scény. Na různých platformách

šíří zprávy s antisystémovými, protiuprchlickými a konspiračními narativy. Jeho činnost zmapoval web Manipulátoři.cz,

který se mimo jiné zabývá vyvracením konspiračních teorií.

Obecné informace k fenoménu konspiračních teorií najdete v informačním textu Otázky a odpovědi k AV lekci Mediální

gramotnost se vyplatí: Naivátor.

 

Zdroje:

Téma konspirace v seriálu Simpsonovi pro iniciativu C19dezinfoservis1 zpracoval Tomáš Titěra.

 

Conspiracy Theory Handbook

https://www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2020/03/ConspiracyTheoryHandbook.pdf

 

How many people does it take to keep a conspiracy alive?

https://www.pbs.org/newshour/science/math-formula-charts-the-lifespan-of-hoaxes

 

What we can learn from conspiracy theories

https://www.bbc.com/future/article/20200522-what-we-can-learn-from-conspiracy-theories

1 Iniciativa C19 DEZINFOSERVIS je skupina složená z odborníků z technologických firem i z organizací, jako jsou Transitions,

Zvolsi.info, Člověk v tísni nebo KISK Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Denně monitorovala a ověřovala informace,

které se v souvislosti s novým koronavirem objevily. Díky analytickému nástroji Social Watch společnosti Dataweps

monitorovala iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který se týkal koronaviru. Denně tak

prověřila desítky hoaxů, fake news a konspirací. Analýzy jsou dostupné online na

https://www.seznamzpravy.cz/autor/iniciativa-c19-dezinfoservis-772. 
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