2.1.

Je čas kriticky se zamyslet
Původní zpráva či sdělení. Každá informace je poznáním,
proto je součástí poznávacích procesů. Informace snižují
nejistotu jedince.6

Informace

Internet je jako obousměrná
silnice. Studenti by měli mít ve
škole hodiny, kde by se učili,
jak informace z Internetu
využívat a zpracovávat.

Informace:

Ber nebo nech být!

Internet používám, když dělám úkoly do školy - je na něm
strašná spousta informací,
někdy až moc.
Jednou jsem využila webovou
stránku a potom zjistila, že
informace z ní nejsou pravdivé. Byla to naprostá ztráta
času.

Jaké informace z Internetu
získáváme?
Jaké informace na Internetu
zveřejňujeme?

Josh

Na Internetu se strašně dobře nakupuje.
Nejdřív se na oblečení
kouknu v obchodě a pak
jdu na Internet a koupím si ho levněji!

6
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Charlotte

Máme kapelu a na Internet dáváme
informace o svých vystoupeních a videa
s novými nahrávkami. Nevím, jestli se
na ně dívá hodně lidí, ale kdo o nich ví,
ten ano. Snadno takhle oslovíme spoustu
posluchačů.

Když si chcete přes Internet něco
zařídit, musíte zadat spoustu
údajů. Trošku se bojím uvádět
adresu a telefon. E-mailová adresa
asi nevadí, ale pro jistotu jsem
si jich založila víc, kdyby mi do
některé schránky začalo chodit
tisíce spamů a reklam.

Hartl, P: Psychologický slovník, nakl. Budka, Praha 1994
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Livi

Jaké informace z Internetu
získáváte vy?

Jaké informace na Internetu
zveřejňujete?

Je to PRAVDA nebo LEŽ? Všichni si myslíme, že nás nikdo nepravdivou informací neoblafne. Autoři
nejrůznějších podvrhů se však stále zdokonalují a my nutně nejsme čím dál chytřejší. Uvědomte si,
kolikrát se vám otevře okno s oznámením, že jste právě vy byli vybráni nebo vyhráli první cenu?

Poznat podvod není vždycky jednoduché. Uspěli byste?
Prohlédněte si následující webové stránky. Poznáte, které jsou falešné?

Na více příkladů se můžete podívat na této adrese
https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/
Udělejte si kvíz a zjistěte, jak rychle falešnou webovou stránku rozpoznáte.7

7

Symantec (2012), ‘Staying Safe Online’ (online), https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/.
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Jak poznáme, jestli jsou informace z Internetu spolehlivé a
důvěryhodné?
ĚLI
VĚD E,
JST ?
ŽE…

33% dětí ze Spojeného království ve věku 12-15 let věří,
že použijí-li internetový vyhledávač, najdou na všech
nabídnutých stránkách pravdivé informace.8

Dokážete zformulovat 5 pravidel pro účinné vyhledávání informací na Internetu?
1
2
3
4
5

Bezpečné surfování na webu.
Nespolehlivé informace nepředstavují jediné nebezpečí, se kterým se můžeme při aktivitách na
webu setkat. Dokážete do rámečků napsat další rizika, na která je třeba myslet? První rámeček
jsme vyplnili za vás.

Viry

Projděte si možná nebezpečí znovu a očíslujte je od 1 do 6. Číslo 1 přiřaďte problému,
který vás znepokojuje nejvíc. Porovnejte si se sousedy, jestli vybrali stejné rizikové situace
a očíslovali je podobně jako vy.

8 Ofcom (2012), ‘Children and Parents : Media Use and Attitudes Report’ (online), http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/medialiteracy/oct2012/main.pdf, p.104.
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2.2.
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Nástroje důvě
Žurnalistika

Povolání nebo činnost, jejíž podstatou je podávání zpráv o
událostech, pořizování fotografií a úprava textů pro některé z
masových médií.9

Oblíbený způsob, jak mohou občané podávat ostatním aktuální zprávy o událostech ve svém okolí, představují
blogy. Dokonce i děti a mladí lidé mají možnost ovlivnit názor veřejnosti. Přečtěte si následující dva příklady.

1

„Ozbrojený příslušník Talibanu postřelil a zranil Malalu Yousafzai, čtrnáctiletou dívku, která vedla kampaň za vzdělání. K
incidentu došlo v úterý v pákistánském údolí Svát. Útočník označil dívčiny aktivity za „nemravné“.
The Washington Post, 10/09/2012 10

Vyhledejte si příběh Malaly Yousafzai na Internetu.
Popište, co Malala dělala a jaký byl výsledek jejích aktivit.
Co Malala dělala?

Výsledky jejích aktivit:

A tady je další příběh, tentokrát je jeho hrdinkou devítiletá bloggerka.

2

„Před několika měsíci se jméno Marthy Payne, devítileté školačky ze skotského města Lochgilphead, objevilo
v titulcích zpráv. Místní zastupitelstvo „zakázalo“ její blog, na kterém se vyjadřovala ke školním obědům.“
Sarah Rainey, The Telegraph, 2/12/2012 11

Co a jakým způsobem Martha dělala? K čemu její aktivity vedly?
Co Martha dělala?

Výsledky jejích aktivit:

Jaké nejvíce důvěryhodné zdroje informací jste o Malale a Martě našli a proč je za spolehlivé
považujete?

9 The Free Dictionary (2012), ‘Journalism’ (online), http://www.thefreedictionary.com/journalism.
10 Khazan, O. (2012), ‘Interview with 14-year-old Malala Yousafzai who was shot by Taliban (online), http://www.washingtonpost.com/blogs.
11 Payne, M. (2012), ‘Martha Payne: diary of a girl who fed the starving’ (online), http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews.
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Do rámečků napište 5 „prostředků“, kterými si podle vás Malala a Martha
zajistily, že jejich blogy mají vliv a jsou důvěryhodné? Souhlasíte s
nástrojem, který je uveden jako první?
1

Své osobní zkušenosti sdělují objektivně, nesnaží se však vyvolat senzaci.

2
3
4
5

Zamyslete se teď, jaké možnosti má internetový novinář v porovnání se svým kolegou, který
pracuje pro jiná média. A jak je to obráceně? Je něco, co neinternetový novinář udělat může, ale
internetový ne? (Přemýšlejte např. o autorských právech, ověřování kvality, šíření informací…)

Internetový novinář
může

Neinternetový novinář
může

Malala a Martha kritizovaly situace, které se jim nelíbily. Zkuste nyní napsat krátký, nejméně
desetiřádkový informativní text na blog. Zamyslete se nad nebezpečím, které jste na str. 14 v
kapitole „Bezpečné surfování na webu“ označili číslem 1. Proč by nás všechny právě toto riziko
související s Internetem mělo znepokojovat a co v této věci můžeme udělat?
Nejdříve si ověřte faktografické informace. Potom se zeptejte kamarádů, jestli je pro ně váš text
srozumitelné a věrohodný. Svůj krátký blog zveřejněte na stránkách www.webwewant.eu.
Můžete tu také ohodnotit další zveřejněné texty.
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2.3.

ýšlejte

Než cokoli zveřejníte, přem

Svoboda
projevu

Člověk má právo ústně, písemně i jinými komunikačními kanály
svobodně vyjadřovat své myšlenky a názory, pokud nepoškozuje
osobnost a/nebo pověst jiného člověka zveřejňováním nepravdivých či
zavádějících informací. 12

Rozhodli jste se na sociální síti zveřejnit některé fotografie z večírku, který se konal minulý
víkend. Které fotky zveřejníte a které své kamarády označíte?
Kamarádka: Amy je jedna z vašich nejlepších kamarádek. Internet nepoužívá
tak často jako vy. Hraje ve školním divadelním souboru a brzy bude dělat konkurz do zábavného televizního pořadu.
Přezdívka na Twitteru: @amy_singsdances
Cíle v životě: Svůj talent chce uplatnit v
muzikálech a zábavných televizních pořadech.

Přezdívka na Twitteru: musicandaidan
Cíle v životě: Chce být učitelem hudby.

Charakteristika: Zábavná, zajímá se o druhé, citlivá
- bude to pravděpodobně ona, kdo vám bude naslouchat, až si budete chtít popovídat.

Charakteristika: Nedokáže se vyjadřovat nevulgárně! Snadno se nechá otrávit, ale když pracuje na nahrávkách, nálada se mu zlepší.

Zájmy: zpěv, tancování, k jídlu kuře v omáčce piri
piri, zábava s kamarády

Zájmy: skládání hudby, poslech hudby, návštěvy nových hudebních festivalů

Kamarádka: Samanta je skrytý génius. Přeskočila třídu, protože je neuvěřitelně chytrá na matematiku. Ve vaší
partě má pověst akční dívky. Do všeho
se vrhá a miluje ostřejší diskuse.
Přezdívka na Twitteru:
@sexy_sam _can
Cíle v životě: Chce se dostat na vysněnou pozici, zároveň si ale užívat života.
Charakteristika: Samanta je vaše nová kamarádka.
Všecho dělá rychle a o následcích většinou nepřemýšlí. Má bláznivý smysl pro humor a právě ona vás
nejspíš rozesměje.
Zájmy: Baví ji skoro všechno!

Co se o víkendu mohlo stát?
Kdo z kamarádů by mohl reagovat
špatně, pokud byste fotografie
zveřejnili bez jeho souhlasu?

12

Kamarád: Aidan je jeden z vašich
nejlepších kamarádů, znáte se vlastně
už od narození! Miluje hudbu, spoustu
času tráví tvorbou nových nahrávek a
sledováním jejich hodnocení na stránkách SoundCloud.

Kamarád: Nate pořád leží v knížkách. Je z velmi konzervativní rodiny,
rodiče přísně dohlížejí na jeho studium. Soustředí se na testy a zkoušení, málokdy se jde někam bavit. Když
už ale vyrazí, chová se doslova jako
utržený ze řetězu!
Přezdívka na Twitteru: Twitter nepoužívá.
Cíle v životě: Chce se stát právníkem. Má rád drahé
oblečení a potřebuje dobře placenou práci, aby si ho
mohl dovolit!
Charakteristika: Nate je spíš stydlivý.
Zájmy: dívky a také alkohol v množství větším než je
rozumné (Pokud se zrovna neučí!)

Je některý z kamarádů
zranitelnější než ostatní?
O kterém z kamarádů se
domníváte, že by zveřejnění fotek
na Internetu snesl nejlépe?

BusinessDictionary.com (2013), ‘Freedom of expression’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/freedom-of-expression.html.
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Přečtěte si pozorně všechny profily. Kterého z kamarádů by mohlo označení
nevhodných fotografií ranit?

Kamarádka: Saša nedávno změnila
školu, ve vaší partě kamarádů je nová.
Byla obětí internetové šikany a dává si
velký pozor, jaké informace o sobě na
Internentu zveřejňuje.
Přezdívka na Twitteru: Svůj profil na
Twitteru si Saša zrušila.
Cíle v životě: Chce být státním zaměstnancem a ze své pozice podporovat charitatitivní organizace bojující se šikanou.
Charakteristika: Saša není stydlivá, ale je pro ni těžké začít
důvěřovat novým lidem. Na škole se snaží zapojit do programu dobrovolné pomoci mezi vrstevníky.
Zájmy: dobrovolná práce a cestování

Kamarád: V partě o Maxovi každý ví,
že je blázen do počítačů. Programuje
už několik let.
Přezdívka na Twitteru: @javaMAXpython
Cíle v životě: Chtěl by vymyslet novou
počítačovou hru, která by se stala hitem.
Charakteristika: Výborný kamarád. Ve virtuálním i nevirtuálním světě vám Max vždycky dobře poradí. Pokud má pocit, že
na sociálních sítích někoho šikanují, snaží se ho bránit.

Kamarádka: Sabina strašně ráda sleduje módu. Založila si blog o oblékání
pro volný čas. Blog je velmi úspěšný a
Sabina má příjem z reklam, které zde
zveřejňuje.
Přezdívka na Twitteru: @sabinelovesstyle
Cíle v životě: Chce se stát novinářkou a psát o módě.
Charakteristika: Sabina má hrozně moc kamarádů, s většinou z nich se poznala přes blog. S kamarády mimo Internet se moc často bavit nechodí.
Zájmy: Ráda navazuje nová přátelství a tráví čas s přítelem.

Kamarád: Marcus platí za hlavního baviče party. Hodně hraje rugby, rád si ze
svých kamarádů střílí.
Přezdívka na Twitteru: @mrmarcuszzz
Cíle v životě: O budoucnosti nepřemýšlí.
Charakteristika: Marcus je pro každou legraci, občas ale
nechá věci zajít příliš daleko, hlavně na Internetu. Moc se
nedokáže na věci podívat očima jiných lidí.
Zájmy: všechny sporty a zábava s kamarády

Zájmy: Většinu času tráví na Internetu, koníčky má ale také
v reálném světě - miluje fotbal a výborně vaří!

Charlotte

Myslím, že je to jenom na
tobě, jestli fotky na sociálních
sítích zveřejníš nebo ne.

Záleží na fotce, ale nechci,
aby cizí lidi mohli moje fotky
označovat.
Isabelle

Svoboda projevu patří mezi velmi důležitá lidská práva. Podívejte se znovu do Všeobecné deklarace
lidských práv (http://www.bezpecne-online.cz/surfuj-bezpecne/pravo-na-netu.html).
Jaká lidská práva bychom podle vás měli v souvislosti s Internetem chránit obzvlášť pozorně?
Podle výše zveřejněných profilů si teď napište vlastní. Vytvořte takový, jaký by na základě vaší digitální stopy pravděpodobně sestavili vaši kamarádi. Druhá možnost:
Vytvořte podle digitální stopy profil některého svého kamaráda.
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