
Šíření nepravdivých informací

Okurková sezóna!

Fake news!

Fake!

Kachna!



Co je to fake news?

• Fake news je nepravdivá informace

• K jejich šíření dochází úmyslně i neúmyslně.

• Pokud o někom úmyslně šíříme nepravdivou informaci, jedná se o pomluvu

• Okurková sezóna-tak se říká období, ve kterém média nemají žádné zajímavé 
informace a proto si vymýšlí hlouposti

• K šíření nepravdivých informací dochází tiskem, drby, často také ve škole a v práci



Ve škole









V příběhu šířil nepravdivou informaci 
Koloman, neúmyslně, ale neměl poslouchat 
za dveřmi. 
Každou informaci bychom si měli ověřit

Chápu! Příště raději 

vlezu rovnou za ty 

dveře!



V práci
Kolomanova maminka jménem Hilda pracuje v kanceláři. Pracuje poctivě, je 

hodná na zákazníky a každému ráda pomůže. 

Její kolegyně Kunhuta je pravý opak. 

Osmkrát za hodinu chodí kouřit, tajně se 

připojuje na šéfovu wifi, je hodná jen na bohaté zákazníky a z koupelny krade 

mýdla.



• Blíží se Vánoce a proto šéf rozděluje odměny. Hilda dostane šest tisíc a Kunhuta 
padesát korun. Hrozně se rozčílí a odhodlá se k hroznému zločinu. Založí Hildě 
facebookovou adresu a tam napíše: Jmenuji se Hilda, kradu v práci mýdla a 
neprávem se připojuji na šéfovu wifi. Vše se rozkřikne a Hilda dostane padáka.



Hilda byla nešťastná. Její syn Koloman jí uklidňoval, že 
jeho den ve škole taky nebyl nejlepší, ale moc to 
nepomohlo. V kanceláři mezitím šéf ucítil hrozný zápach. 
Táhl se z Kunhutiny zakouřené kanceláře.



Vše se vysvětlilo. Hilda se vrátila do 
kanceláře. Všichni se jí omluvili. Kunhuta 
se dopustila pomlouvání. U většiny 
případů se pomlouvá právě kvůli závisti. 
Ale na každou lež se jednou přijde.



Falešné informace 2019

• Nedávno byla vypuštěna informace, že v USA chtějí obnovit koncentrační tábory

• Po střelbě v Ostravské nemocnici policie vydala fotku údajného útočníka v červené bundě. Ve 
skutečnosti to útočník nebyl. Mohlo to skončit i tím, že by někdo muže v domnění, že se jedná o 
útočníka, zabil. V tomto případě šlo o neúmyslné šíření nepravdivé informace

• Migranti přinesli do Polska obří zmutovaná klíšťata

• Jedovaté očkování, po kterém zemřel jeden muž

• V březnu 2019 zemřel Karel Gott

• Švédi budou potřebovat k pohlavnímu styku písemný souhlas

• Miloš Zeman byl opilý na sjezdu NATO

• Z Německa k nám přijelo 1500 migrantů 

• Češi otrávili bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru

• EU podepsala s Tureckem Istanbulskou smlouvu týkající se domácího násilí



Co mohou fake news způsobit?

• Fake news mnoho lidí bere jako neškodnou zábavu, ale v 

mnoha případech mohou pomluvy skončit fatálními 

následky

• Ve školách často dochází k pomluvám mezi dětmi, většinou 

to začíná pošťuchováním a pomlouváním, které se pomalu 

stupňuje a může přejít v šikanu

• Tisk často šíří nepravdivé informace, které vyvolávají 

paniku a nutí lidi dělat hlouposti, často jsou 

dezinformovány děti a senioři, protože jsou hodně důvěřiví

• Některé pomluvy a šikana mohou oběť dovést k sebevraždě

• Některé fake news budí nenávist k některým osobám



Konec
ZDROJE:

-idnes-fake news

-TV noviny

-seznam obrázky


