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Necháte se mediálně zmanipulovat?

Vanda Vaníčková

„Vůbec nic jsem neplatil a ta částka taky nesouhlasí,“ je legendární hláška fotbalisty Tomáše Ujfalušiho komentující faux 

pas národního fotbalového týmu s prostitutkami z roku 2007. A přesně touhle větou začíná i dílko Nejlepší kniha o fake 

news, dezinformacích a manipulacích!!!, kterou v článku představím. Nejprve ale drobný kontext k problematice 

mediální výchovy (nejen) na školách aneb proč číst zrovna takto zaměřenou knihu.

Mediální výchova je „terminus technicus“, kterému se kromě škol aktivně věnuje nejen například náš časopis,[1] ale i 

organizace Člověk v tísni, zejména pak díky svému projektu Jeden svět na školách.[2] Na webových stránkách 

projektu[3] jsou kromě teoretických informací, lekcí a materiálů ke stažení i návodné plakáty s názvem O pravdu? Takže 

pokud v knihovně žádný z nich ještě nemáte…

Další iniciativou, která se v posledních letech aktivně mediální výchově věnuje, je projekt Zvol si info;[4] více 

podrobných informací ke zhlédnutí na stylové webové adrese: zvolsi.info. V kostce se projekt zaměřuje hlavně na 

přednáškovou činnost na školách. Sama jsem byla na jaře přítomna jedné z přednášek na střední odborné škole. Já se 

bavila, ale nevěřila jsem, jak dobře mohou žáci reagovat na téměř dvouhodinovou frontální výuku neboli „pouhý“ výklad 

lektora a udržet pozornost. Je vidět, že téma táhne. Kromě přednáškové činnosti věnoval projekt Zvol si info energii i 

jinam a v roce 2018 vykoukl na světlo světa již zmíněný titul Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 

manipulacích!!! (autoři Miloš Gregor, Petra Vejvodová a Zvol si info), na jehož přebalu nelze přehlédnout líbající se 

prezidenty Trumpa a Putina. Kniha o 142 stranách má šest mimořádně čtivých kapitol. Slovo mimořádně volím 

záměrně, neboť se jedná o popularizační literaturu, ne beletrii, satiru či ironii, i když obsah mediální manipulace a naše 

následné chování často ironické jsou. Cílem knihy je přiblížit „obyčejným lidem“ magické pojmy, jako jsou fake news, 

dezinformace a mediální manipulace, které se ve veřejném prostoru v poslední době tolik skloňují. Stejně jako píší 

autoři v předmluvě, názor na dosažení cíle si musí i přes sugestivní název knihy čtenář udělat sám. Přehled názvů 

kapitol by však mohl napovědět, či alespoň nalákat k četbě: Čemu čelíme?; Jak dostat dezinformace k lidem; Doba 

internetová; Manipulace; Proč a jak to funguje? Jak se tomu bránit? Doplňkem mé knižní reklamy je ještě velké 

množství reálných příkladů a kauz, které prostupují text od začátku do konce. S odborným komentářem je tak 

připomenuta například československá operace StB Neptun, „hra“ Modrá velryba či obecně práce se zdroji (aktuálně 

v letních měsících tolik probírané vládní téma…).

Nejlepší knihu o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! lze nejen číst, ale od jara roku 2018 i vidět – probíhá 

tzv. LiStOVáNí[5] věnované tomuto dílku. Pro neznalé: jedná se o scénické čtení, divadelní vystoupení představující 

vybranou knihu. Inscenaci na téma sledované knihy hrají Alan Novotný a Jiří Ressler, a to jak při veřejných 

představeních pro dospělé, tak v rámci školních akcí pro žáky ve školách.

Závěrem stejně jako v začátku článku citát z knihy, který více než trefně upozorňuje na nešvar, kterého se dopouštíme. 

Někteří denně, jiní pouze v liché dny, málokdo vůbec… „Když se to prosimtě říká, se to prosimtě ví.“ (Barbora Poláková, 

píseň Nafrněná)
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[1] Například článek Jak na mediální výchovu v knihovně, který je k dispozici v 3. čísle z roku 2017 na: 

https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170315.pdf. Více ale i v příspěvku o semináři mediální gramotnosti 

pro knihovníky aktuálního čísla zpravodaje U nás.



[2] Zajímavé čtení slibuje i závěrečná zpráva výzkumu Stav výuky mediální výchovy na středních školách z roku 2018. 

Dostupné na: https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/vyzkumy/stav-vyuky-mv-na-ss.

[3] Část věnovaná mediálnímu vzdělávání je dostupná na: https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani.

[4] Článek představující projekt najdete v letošním 2. čísle zpravodaje U nás pod názvem Cestička ke gramotnosti 

známě se vine na: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180217.pdf.

[5] Více o projektu LiStOVáNí, včetně repertoáru a programu, je k dispozici na webových stránkách: 

http://www.listovani.cz/clanky-listovani/co-je-to-listovani.html. Konkrétní anotace věnované Nejlepší knize o fake news… 

potom na: http://www.listovani.cz/repertoar/pro-dospele/item/nejlepsi-kniha-o-fake-news.html.
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