
NESTALO SE,

ALE MOHLO SE TO STÁT...
Jana Leitnerová, HateFree Culture



HateFree Culture – projekt proti nenávisti
- snížit napětí ve společnosti a radikalizaci mladé veřejnosti

- posílit schopnosti klíčových aktérů (školy, zástupci obcí, policie, místní iniciativy)

- využít (mediální) komunikaci jako prostředek zmírňování napětí

- celostátní mediální kampaň, vzdělávací aktivity pro místní aktéry (školy, policie), šíření dobrých praxí, 

výzkumné aktivity

- vyvracení dezinformací a mýtů

- poskytnutí argumentační výbavy

- hledání alternativ k násilným řešením problémů  



HOAX a manipulace – jak se bránit?

Co je to a jak to vzniká?

Jak se šíří a proč to někdo dělá?

Jak se bránit šíření falešných zpráv?

Dotazy



Co je to HOAX?
- Mystifikace

- Falešná zpráva

- Novinářská kachna

- Dezinformace

- Vtip, recese

Textové či vizuální sdělení, které bylo vytvořeno s cílem zmást masu lidí.



Jak vzniká HOAX?
- Fotobanky, fotokoláže, úprava

- Novinové články, citáty

- Dezinformační weby

- Překlady

- Výmysl

- Zkreslení pravdy



Jak se šíří HOAX?
- Online prostor

- Zahlcení informacemi

- HOAX se šíří díky WOM efektu neboli šeptandě

- Výzva ke sdílení a šíření

- Sociální sítě

- Využívání psychologie, tlak na veřejnost



Proč jsou HOAXY tvořeny?
- Kvůli zisku, peníze

- Politický vliv

- Rozšíření paniky

- Šíření nenávisti vůči skupinám obyvatel

- Dezinformace a manipulace

- Vtip, recese



Jak se bránit šíření falešných zpráv?
- Důvěřuj, ale prověřuj = ověřování z více zdrojů

- Kritické myšlení

- Převzetí zodpovědnosti za to, co šířím a říkám

- Hledání pravdy

- Důraz na selský rozum

- Využívání již dostupných podkladů



Jak se bránit šíření falešných zpráv?



ZDROJE – informace najdeme na 

Google skrze klíčová slova, 

zpravodajských webech, v analýzách

Jak se bránit šíření falešných zpráv?
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HateFree web – www.hatefree.cz/hoaxy





Reálné HOAXY o Romech - HEJTOMAT















Jak se bránit? 9 tipů proti HOAXŮM
1. Chybí zdroj nebo autor

2. Zdroj se ještě nestihl narodit

3. Zdroj o svých aktivitách neví
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4. Zdroj sice nechybí, ale nedá se mu věřit

5. K události opravdu došlo, ale je to už dávno

6. Známý mého známého to jistí

7. Je u toho přece fotka!
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2. Zdroj se ještě nestihl narodit

3. Zdroj o svých aktivitách neví

4. Zdroj sice nechybí, ale nedá se mu věřit
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7. Je u toho přece fotka!

8. Sdílejte! Tohle se fakt stalo!

9. Média nechtějí, abychom znali pravdu!



Dostupné informace
- Web HateFree Culture: www.hatefree.cz

- Sekce HOAXY

- Hejtomat

- Sociální sítě – Facebook, Twitter, Instagram

- Mail: info@hatefree.cz

http://www.hatefree.cz/


Dotazy?

Děkuji za pozornost!

Jana Leitnerová – mail: jana@hatefree.cz


