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Průzkum ČT a STEM/MARK na téma mediální gramotnosti  

• Mediální gramotnost v ČR je spíše nízká – dosahuje 
39 bodů ze 100 možných – nutná další osvěta! 

• Vysoká mediální gramotnost se pojí s kombinováním 
zdrojů – za aktivní uživatele médií se považují 
především uživatelé sociálních sítí 

• Vysoká technická připravenost, ale nízká schopnost 
interpretace 



Česká televize jako cíl dezinformací 

• ČT musí neustále                                        
vyvracet útoky na                                                 
svoji nezávislost a                                     
objektivitu 

• Většinou je šíří lidé,                                                  
kteří ČT nesledují                                                   

 



ČT jako nástroj fake news? 

• Často je zneužíván i obrazový materiál, který je  
upraven a zasazen jinam                                                  

• Příklad demonstrace                                 
policistů v Paříži 18. 5. 2016  

• O několik týdnů později                                
koluje internetem stejná                             
nahrávka – tohle spáchali uprchlíci! 



Fakta proti manipulacím 

• S klasickými dezinformačními                                     
kampaněmi zaměřenými                               
proti ČT umíme bojovat 

• Jediným nástrojem jsou naše                           
editoriální pravidla 

• ČT získala v roce 2018                                 
Českou cenu za PR 



Jak z bludného kruhu fake news ven? 

• Šíření informace i jinými kanály než je televizní 
vysílání a internet 

• Studenti sice bravurně                                           
ovládají technologie,  
ale neumí rozlišovat  
podstatné 

 



Fake News: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru 

• Cyklus 10 veřejných debat na vysokých školách 

• Diskuze zkušených moderátorů a editorů ČT s vysokoškolskými  
a středoškolskými studenty 

• Přednášky doplněny pohledy odborníků 

      z pořádající univerzity 

• Silné téma fake news a manipulace                                                                      
s pravdou 

• Pohled na informace, jejich ověřování,  

      získávání a sdělování veřejnosti  

      z pohledu ČT 

 

 

 

 

 



Fake News: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru 

• Veřejnými debatami a přednáškami ČT rozvíjí potenciál spolupráce  
s regionálními univerzitami 

• Zacílení programu na budoucí učitele - spolupráce s pedagogickými  
a filozofickými fakultami  

• Spolupráce s 10 veřejnými vysokými školami  

 

 

 



Fake News: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru 

• Debata o fake news v Pardubicích: konfrontace 
s člověkem, který vystupuje na Svobodném                           
vysílači 

• Dotaz studentky, zda jde                                                
o sociální experiment 



Mediální gramotnost a spolupráce s VŠ 

• Na podzim plánován další cyklus veřejných debat na vysokých školách na 
téma: 1989-2019 - 30 let svobody slova  

• Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou                                                     
Univerzity Palackého se bude ČT podílet                                                           
na novém modulu mediální výchovy                                                                 
pro studenty všech pedagogických oborů 

• Spolupráce ČT s univerzitami na programu                                                              
Univerzit třetího věku pro seniory                                                                          

 

 

 



Děkuji za pozornost  
a těším se na další spolupráci! 


