Doplňujúce zdroje k problematike mediálnej gramotnosti a
mediálnej výchovy
Aktualizované 7. 1. 2022
Príručka digitálnej bezpečnosti pre učiteľov od spoločnosti ESET
Komiksová príručka Digitálni obrancovia
Príručka: príťažlivou formou učí deti, ako si chrániť súkromie online.
Metodika k príručke
Mysli s hlavou štátu:

1. Čím nás kŕmia sociálne siete : Moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová a riaditeľ
kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš vám ukážu, ako sociálne siete
vyberajú obsah, ktorý na nich vidíte.

2. facebookoví vs. skutoční novinári: V druhom dieli video seriálu Mysli s hlavou štátu
hovorí investigatívna novinárka Zuzana Petková o tom, ako preniesť základné novinárske
návyky do bežného používania sociálnych sietí.
USMERNENIE PRE UČITEĽOV: Ako rozpoznať dezinformácie a ako proti nim bojovať:
Materiály majú stredoškolským učiteľom pomôcť začať so žiakmi diskusie o význame a
rozsahu hrozby „škodlivých“ informácií.
Zmudri.sk
Videá o mediálnej výchove, v ktorých sa dozviete, ako médiá fungujú v dnešnej dobe:
Seriózne vs. alternatívne médiá | Mediálna výchova
Vplyv a zárobky médií | Mediálna výchova
Novinári hovoria pravdu o ich práci | Mediálna výchova
Nenechaj sa zmanipulovať na internete
Zvolsi.info
Projekt FANTOMAS
Blog o deepfake videách: Kde sa vzali a ako fungujú.
DEJEPIS INAK:
AKO fungovali MÉDIÁ v MINULOSTI? | História mediálnej gramotnosti
Čo sú FALOŠNÉ SPRÁVY a DEZINFORMÁCIE? | História FAKE NEWS

Magazíny Denníka N a príručka pre stredné školy:
Kritické myslenie
Ako fungujú médiá
Klamstvá a konšpirácie
ONLINE HRA HOPE:
Príbeh HOPE hráča zavedie do malého slovenského mestečka, kde sa moderným
technológiám podarilo zmeniť, rozhádať a navzájom znepriateliť jeho obyvateľov. Je na
hráčovi, či sa pridá k odboju a pomôže vrátiť mestu priateľskú atmosféru. Ochráni mesto
pred cynickými trollmi, namosúrenými hejtermi, radikálnymi fanatikmi a sliedivými
stalkermi?
Odborné články prof. Jana Jiráka
O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média
Vliv médií na vytváření stereotypů a jejich dopad na společnost, postoje a chování
O účincích médií: Média jsou neoddělitelná od každodenního života jednotlivce i společnosti.
Stále větší měrou vytvářejí a přetvářejí sociální prostředí, v němž se pohybujeme. Média
ovlivňují organizaci prostoru, v němž žijeme a čas, který prožíváme.
Podcast: Kanárci v síti
Saša Alvarová a Josef Holý o sociálních sítích, jejich algoritmech a manipulacích.
Portál JSNS.CZ
Český vzdelávací program JSNS (kedysi Jeden svět na školách) už od roku 2001 prispieva k
výchove zodpovedných mladých ľudí, ktorí sa orientujú v súčasnom svete, otvorene a
kriticky pristupujú k informáciám, nie sú ľahostajní, chcú ovplyvňovať a tiež skutočne
ovplyvňujú dianie okolo seba. Okrem iného sa venuje aj mediálnemu vzdelávaniu a
mnohým ďalším témam. Na portáli JSNS.CZ poskytuje vyučujúcim atraktívnou formou
audiovizuálnych lekcií zadarmo a legálne dokumentárne filmy a metodické materiály,
ktoré reagujú na situáciu v spoločnosti.Mimoriadny dôraz je kladený na praktickú
využiteľnosť materiálov, preto všetky vznikajú v spolupráci s učiteľmi.
Bad news
Hra na propagandistu, ktorej cieľom je získať čo najviac followerov tweetovaním a
zisťovaním najužitočnejších praktík k téme Covid - 19.
Děti a média
Web Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k mediálnej výchove. Obsahuje tiež zoznam
odporúčanej literatúry k problematike.

Mediagram
Portál Kabinetu informačných štúdií a knihovníctva na Filozofickej fakulte Masarykovej
univerzity v Brne; je možné si vybrať prepojenie MV a konkrétneho predmetu (2015)
Média pod lupou
Portál s materiálmi k mediálnej výchove Metropolitní univerzity (2013)
Medialnivychova.fsv.cuni.cz
Metodické materiály na vyučovanie mediálnej výchovy, aktivita pedagóga Radima Woláka
(FSV UK)
Pirátské vysílání
Šestnásťdielny seriál ČT Déčko o médiách (14 min. videá) pre 1. stupeň ZŠ (2016)

Online publikácie k problematike mediálnej výchovy a gramotnosti
Blog Davida Buckinghama o mediálnej výchove
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