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2. PROČ VZNIKAJÍ A PROČ SE ŠÍŘÍ (KORONAVIROVÉ) DEZINFORMACE?

2.1 kdyŽ se seJde dobrá duŠe, obchodník a lovec laJků

materiál

MATERIÁL

Každá karta obsahuje název a popis specifických uživatelů internetu – tvůrců a/nebo šiřite-
lů dezinformací. Karty rozstříhejte. Pro každou skupinu žáků si připravte jednu sadu karet.

 k

Tento materiál je specifický. Má představovat 9 jakoby hra-
cích karet, které budou mít z jedné strany obrázek a z druhé 

strany tyhle popisky. Obrázky viz kresby_karty_motivaci_final. 
Učitelé si je do hodin rozstříhají a rozdají žákům, kteří s nimi 

budou pracovat. Potřebujeme udělat 2 verze:

Tištěná verze
Na poslední straně příručky se zevnitř udělá kapsa, do které se 
tyto karty vloží. Pro tuto verzi vzniknou a vytisknout se zvlášť 
na tvrdším papíru karty (1 A4 = 9 kartet, v každé příručce bude 

celkem 5xA4, tj. dohromady 45 karet).
Prosím tedy pro tuto verzi grafiku, kdy na jedné straně budou 

popisky a na druhé straně odpovídající obrázky (pořadí 
popisků odpovídá pořadí obrázků). Toto uděláme jako samo-

statné pdfko, které se bude samostatně tisknout.

Co se týče rozměrů, klasické hrací karty mají většinou rozměr 
6x9 cm, ty naše musí být trochu menší, cca 5,6 cm x 8-8,5 

cm. Je to kvůli tomu, aby byla ta výsledná stránka, která půjde 
do tisku, trochu menší než normální A4, aby se pak vešla do 

kapsy na zadní straně příručky. Uvidíte, jak vyjdou ty rozměry 
spolu s textem, ale prosím aby šířka 3 karet byla dohromady 

max. 17 cm a výška může být 25-25,5 cm.

Elektronická verze
Materiály a pracovní listy k této verzi aktivity z našeho webu 
si budou muset učitelé sami vytisknout a často se nám uka-

zuje, že učitelé nemají ve škole možnost tisknout oboustranně. 
Proto nám napadlo udělat to tak, že každá ta karta by se 

mohla trochu prodloužit a z jedné strany mít nahoře obrázek 
a pak níže nadpis a popisek. Prostě aby všechno bylo jed-

nostranně a šlo pohodlně vytisknout a rozstříhat. To bude asi 
ale znamenat, že se na jednu stránku vejde třeba 6 karet a na 
druhou zbývající 3. Ale pokud Vám napadne nějaké jiné fajn 

řešení, tak sem s ním:)

Jinak obrázky mám od ilustrátora takhle v celku, všech 9 
pohromadě, snad to ale nevadí.

LÉČITELÉ-EZOTERICI
Nemoci a bolesti vnímají jako 
následek narušených magických 
čaker nebo jako důsledek špat-
ného postavení hvězd. Místo 
medicíny založené na vědeckém 
poznání doporučují léčivé kameny 
či pití horké vody. V mnoha pří-
padech jim ale jde čistě o byz-
nys a snaží se prodat co nejvíce 
„magických“ krystalů nebo „život 
měnících seminářů“.

DOBRÉ DUŠE
Když se dozví o nějakém nebez-
pečí, tak cítí jako svou povin-
nost varovat před ním své blízké 
a ochránit je. „Varovné“ zprávy, 
často přicházející e-mailem či 
sdílené na sociálních sítích dalšími 
dobrými dušemi, hned bezmyšlen-
kovitě předávají dále. Neověřují je, 
a tak se mohou podílet na šíření 
nespolehlivých anebo vyloženě 
nebezpečných informací.

KAZATELÉ „PRAVDY“
Mají jasno: kdo je dobrý, kdo je 
zlý, kdo za čím stojí, kdo co zata-
juje, co se údajně chystá. O svých 
názorech se snaží každého přesvěd-
čit – v hospodě nebo na rodinné 
grilovačce mají vždy nějaké šokující 
téma k hovoru a cítí se důležitě. 
Někdy jsou obětí konspiračních 
teorií, o kterých nepochybují, 
někdy konspirace a fake news 
i aktivně vytváří a šíří.
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PROPAGANDISTÉ
Jejich cílem je ovlivnit veřejné 
mínění ve prospěch určitého 
názoru, politického proudu (či 
celého režimu), nebo naopak 
v neprospěch jiného. Nezastaví se 
před ničím – najmou armádu inter-
netových trollů, vytváří falešné 
účty, publikují fake news a ovlivňují 
tak volby a nálady ve společnosti. 
Když se jim to nedaří, účelově 
vypouští spoustu lživých informací, 
aby lidé měli dojem, že „pravdu 
nelze najít“.

POLITICI-POPULISTÉ
Jde jim o moc a vliv – politiku berou 
jen jako prostředek, jak je získat. 
Lidem naslibují hory doly, hlavně že 
je budou následovat. Často nejprve 
působí na emoce, vyvolají v lidech 
vztek nebo strach a pak se staví do 
role zachránců – třeba že zastaví 
nebezpečné uprchlíky. Hlásí se 
k „obyčejným lidem“, jejich život je 
však ve skutečnosti nezajímá.

VTIPÁLCI
Chtějí být vtipní a sklízet lajky 
a uznání za svoje fórky. Buď sami 
vytváří koláže a vtipy, anebo je 
aspoň šíří. Dělají si přitom legraci ze 
všeho a ze všech – i z dezinformá-
torů. Jenže občas jejich vtipy lidé 
nepochopí a považují je za sku-
tečnost. A tak nechtěně přispívají 
k šíření nepravdivých zpráv.

LOVCI LAJKŮ
Na sociálních sítích jsou jako doma 
a snaží se získat co nejvíc lajků 
a upoutat na sebe pozornost. Vědí, 
že na sociálních sítích mají nej-
větší odezvu články s chytlavými 
titulky, které ve čtenářích vyvolá-
vají zvědavost, vztek nebo strach. 
Právě takové články šíří a netrápí 
se tím, že k pravdě mají někdy 
hodně daleko.

OBCHODNÍCI
Jejich hlavním cílem je vydělávat. 
Skandální odhalení a konspirace 
publikují hlavně kvůli tomu, že 
vědí, že přitáhnou čtenáře. Čím 
více lidí klikne na odkaz a dostane 
se na jejich web, tím více lidem se 
zobrazí na webu umístěná reklama 
a tím více peněz oni získají od inze-
rentů. Jdou za ziskem za každou 
cenu a často obchodují se stra-
chem čtenářů.

ZBRKLÍ NOVINÁŘI
Snaží se čtenářům pomoci zorien-
tovat se v množství zpráv. I na 
ně se ale každý den valí kupa 
informací a v redakci cítí tlak, 
aby zprávy přinesli rychleji než 
konkurence a aby publikovali co 
nejvíce článků. Pak občas něco 
přehlédnou, nedostatečně ověří 
nebo špatně přeloží a nepřesnost 
je na světě.


