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ÚVOD

Projekt De Facto je výsledkem spolupráce 7 partnerů: National training centre (BG),
New  Service  (IT),  Euroface  Consulting  (CZ),  Learning  Machine  (UK),  Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna  w  Lodzi  (PL),  Arteveldehogeschool  (BE)  a  Ljudska
univerza Velenje (SI). Vytvořili jsme sadu didaktických materiálů, nástrojů a pokynů pro
pedagogy.  Naším  cílem  je  vybavit  pedagogy  kompetencemi,  které  jim  umožní
identifikovat  nesprávné  (záměrně  nebo  neúmyslně)  informace,  které  jsou  snadno
dostupné na sociálních sítích a na mnoha populárních internetových stránkách.

S novými znalostmi a přístupem budou pedagogové schopni studentům pomoci stát se
kompetentními, kritickými a gramotnými ve všech mediálních formách. V dnešní době,
kdy jsme všichni v časovém  presu, jsme nuceni při učení využívat různé internetové
zdroje, které nejsou vždy spolehlivé. Problém, který se snažíme vyřešit, je, jak chránit
naše  vzdělávací  a  školicí  systémy  před  fakticky  nepřesnými  informacemi.  Tento
problém  má  dvě  stránky  -  na  jedné  straně  jsou  studenti,  kteří  takové  informace
používají  neúmyslně  ve  svých  vzdělávacích  projektech,  na  straně  druhé  -  učitelé  a
školitelé, kteří je používají k navrhování a přípravě svých lekcí a k hodnocení studentů '
podání. Neschopnost rozlišovat mezi pravdivými a nepravdivými informačními zdroji,
skutečnostmi a událostmi má silný dopad na společnost.

V tomto manuálu se pokoušíme poskytnout pedagogům soubor didaktických materiálů
a nástrojů, které mohou použít ke zlepšení kritického myšlení a ke snížení škodlivých
účinků misinformací a dezinformací.

Manuál je k dispozici v angličtině, bulharštině, slovinštině, holandštině, češtině, italštině
a polštině. Získejte digitální kopii nebo nasměrujte své kolegy na https://defacto.space/.
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1. METODOLOGIE

1.1 PŘÍSTUP

Shromažďujeme naše profesn zkušenosti a vybrali jsme výzkum kognitivní vědy s cílem 
navrhnout praktická řešení, která by učitelům, školitelům a jejich žákům poskytla lepší 
porozumění kognitivním procesům, jejich spouštěčům, zkreslením a omezením.
Podle encyklopedie Britannica je kognitivní věda interdisciplinárním vědeckým 
výzkumem mysli a inteligence. Zahrnuje myšlenky a metody psychologie, lingvistiky, 
filozofie, informatiky, umělé inteligence (AI), neurověd a antropologie. Termín 
poznávání, jak je používán kognitivními vědci, se týká mnoha druhů myšlení, včetně 
těch, které se podílejí na vnímání, řešení problémů, učení, rozhodování, používání 
jazyka a emocionální zkušenosti.

Lidé, kteří jsou oklamáni falešnými informacemi, nevědí, jaké mechanismy stojí za 
úspěšným podvodem. K pochopení důvodů, proč a jak jsou vytvářeny nepravdivé 
informace a jak ovlivňují zamýšlenou cílovou skupinu, je důležité proaktivně detekovat 
a zablokovat jejich dopad.

Kategorizace nepravdivých informací na základě obecného záměru: 

● Misinformace jsou informace, které jsou nepravdivé, ale není jejich cílem 
ublížit. Například jednotlivci, kteří neví, že některé informace jsou nepravdivé, je mohou
je šířit na sociálních médiích, a snažit se tak pomoci. Podle definice se misinformace šíří 
bez úmyslu klamat.

● Dezinformace jsou nepravdivé informace, které jsou záměrně vytvářeny nebo 
šířeny za účelem výslovného poškození. Tvůrci dezinformací obvykle mají politickou, 
finanční, psychologickou nebo sociální motivaci. Dezinformace se šíří s úmyslem klamat.

Naším cílem je zvyšování informovanosti o misinformacích a dezinformacích ve 
vzdělávání.

Náš přístup zahrnuje koncepty a poznatky ze 4 klíčových pilířových oblastí vědy: Vzorce
v kontextu myšlení, Motivované poznání, Systémová příčinnost, Vzorce rovnocennost a 
priorit.

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
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1.2 PILÍŘE DE FACTO

VZORCE V KONTEXTU MYŠLENÍ

Vzorce jsou v sociálních vědách známým pojmem. Naše mysl každou sekundu vnímá a
hodnotí objekty,  činy a fakta a porovnává je a posuzuje s našimi vzorci.  Vzorce jsou
vyvolány  pokaždé,  když  se  na  vzorec  odkazuje  komunikační  proces  nebo  vnímavý
proces.  Vzorce  jsou mentální  zkratky,  které  zrychlují  naše  uvažování,  naše  mysl  má
sklon být efektivní, proto používá „neuronové dálnice“ způsobem, který vyvolává menší
odolnost chemické reakce na neuronové cestě. Vzorce v kontextu myšlení ovlivňují naše
uvažování. Naše systémy víry - osobní, kulturní, politické, etické, náboženské - sestávají
z trvalých vzorců.

George  Lakoff  (2010,  71),  americký  kognitivní  lingvista  a  filozof,  popisuje  vzorec
nemocnice,  který  zahrnuje:  lékař,  zdravotní  sestra,  pacient,  návštěvník,  recepční,
operační sál, zotavovací místnost, skalpel atd. Mezi vztahy patří specifikace co se děje v
nemocnici,  např.  lékaři  operují  na  pacientech  v  operačních  sálech  se  skalpely.  Tyto
struktury  jsou  fyzicky  realizovány  v  nervových  obvodech  v  mozku.  Všechny  naše
znalosti  využívají  vzorců a  každé  slovo  je  definováno  prostřednictvím vzorců,  které
neurálně  aktivují.  Veškeré  myšlení  a  mluvení  zahrnuje  „vzorce”.  A  protože  vzorce
přicházejí do systémů, jediné slovo obvykle aktivuje nejen svůj definující vzorec ale také
velkou část systému, ve kterém je definující vzorec.

K lepšímu porozumění vzorcům v kontextu myšlení se podívejte na následující 
příklady:
  

1. Mnoho lidí vidí Trumpa jako někoho, kdo často říká lži a dezinformace. Jakmile je
takový vzorec vytvořen, mozek se rychle přizpůsobí jakémukoli novému tvrzení
přicházejícímu od něj zařadí jej  do tohoto vzorce.  Jedná se o extrémní případ
náhlého zastavení vědomého poznání - velmi silný vzorec nezanechává žádný čas
/ místo pro hloubější poznání obsahu. (Rozpoznejte možné polarizované pohledy
na Trumpa - použijte toto jako další potvrzení odolnosti vzorců.)

2. Přemýšlejte  o  tom,  které  vzorce  aktivují  změnu  klimatu  a  které  globální
oteplování. Porovnejte je. 

3. Každý rok se prodává stále více elektrických osobních automobilů. Na internetu
najdeme spoustu výhod a nevýhod elektromobilů.  Zamyslete se nad tím,  jaké
vzorce vytvářejí argumenty pro a proti elektrickým automobilům považovaným
za řešení světového znečištění ovzduší. 

4. Diskutujte o tom, jak by systémy víry mohly tvořit vzorec identity založený na
příkladu  pravoslavných  Židů,  kteří  se  cítí  ohroženi  vakcínami.  Požádejte

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
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studenty,  aby  se  pokusili  o  sebehodnocení,  pokud  jde  o  míru,  v  jaké  různé
systémy víry utvářejí vzorec sebeuvědomění.

SYSTÉMOVÁ PŘÍČINNOST

Systémová příčinnost je, když nastane událost, která je výsledkem složitých vztahů mezi
příčinami  a  následky.  Je  v  rozporu s  přímou příčinností,  která  vysvětluje  události  v
jednodušších  podmínkách  bezprostředních  vztahů  mezi  příčinami,  je  snadno
pochopitelná a zdá se,  že je  zastoupena v gramatikách všech jazyků po celém světě
(Lakoff,  2016).  Systémová  příčinnhost  je  složitější  a  je  třeba  se  ji  naučit.   Nelze  ji
pozorovat přímým smyslovým vnímáním zrakem / sluchem / chutí / čichem / dotykem.
Například globální oteplování je vzorem všech problémů se systémovou příčinností a
nelze  jej  pochopit  bez  pochopení  systémové  příčinnosti.  Globální  oteplování  je
komplexní  jev,  síť  vzájemných  závislostí  mezi  jeho  příčinami.  Jeho  důsledky  se
odehrávají prostřednictvím mnoha interakčních cest. 

Systémová  příčinnost  je  jednotka,  ke  které  více  faktorů  přispívá  malou  přímou
příčinnou činností, která sama o sobě nemá znatelný účinek; ale malé příčiny v systému
přispívají k obrovské příčině. 

Použití přímé příčinnosti při interpretaci událostí může vést k nesprávnému výkladu,
neplatným  argumentům  a  falešným  závěrům.  Většina  dezinformací  není  binární
(černobílá, ano - ne) a když si uvědomíme, že ze systému, v němž se nacházejí, vyvstává
mnoho problémů, můžeme se na to podívat prostřednictvím systémové příčinnosti. 

K lepšímu porozumění systémové příčinnosti se podívejte na následující 
příklady:

1. Vysvětlete, proč neexistuje jednoduché vysvětlení různých profilů stravovacích
preferencí a jak na tyto preference působí mnoho faktorů. Jako příklad lze uvést,
že určitý faktor a pokus vytvořit negativní obraz „protichůdného“ stravovacího
stylu se může jevit jako mocný nástroj, ale ve skutečnosti odhaluje pouze něčí
neschopnost konstruovat argument.

2. Přemýšlejte  a  diskutujte  o  tom,  zda  globální  dialog  o  biopotravinách  a
potravinách na bázi GMO vykazuje vlastnosti problému, který spadá do vzorce
systémové příčinnosti.

3. Diskutujte o složité povaze vakcín a o vysoce specializovaných znalostech, které
jsou potřebné k pochopení toho, jak drogy a vakcíny fungují. Zeptejte se studentů
na jejich názor: Jaká je hodnota rady / stanoviska poskytovaného neodborníky?
Dokáže běžný člověk pochopit farmakologické vlastnosti vakcíny? Vysvětlete, co
znamená „neoficiální důkaz“. Vysvětlete, co znamená „vědecky ověřený“.

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
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4. Skutečné příčiny katastrofy nejsou vždy okamžitě viditelné a jasné, ale lidé mají
sklon věřit  přímo vnímatelným pozorováním. Prozkoumejte,  jaký by mohl být
řetěz událostí, které vedly k požáru Notre Dame.

5. Sestavování Ishikawových diagramů ve skupinách 4-6 žáků - jaké jsou příčiny
radiace a její  vliv na lidské zdraví a život.  Jaké jsou dobré a špatné vlastnosti
radiace pro člověka? Systémová příčinnost - studium o složitosti radiace.

MOTIVOVANÉ POZNÁNÍ

Studie ukazují,  že motivace ovlivňuje poznání v různých oblastech, včetně sebepojetí,
vnímání osob a meziskupinových vztahů. Jednotlivci často vidí sami sebe a a své blízké
jakožto  osoby  s  nerealisticky  vysokými  pozitivní  atributy,  jako  jsou  sympatičnost,
morálka a přitažlivost. Tato předpojatost přetrvává u mnoha jednotlivců, například více
než 90% vysokoškolských profesorů se domnívá, že jejich práce je lepší než práce jejich
kolegů  a  stejně  tak  lékaři  považují  své  lékařské  znalosti  za  lepší  než  svých  kolegů
(Dunning,  2004).  Tyto  případy  ukazují,  že  cíle  a  potřeby  jednotlivců  formují  jejich
myšlení k požadovaným závěrům. Je jasné, že motivace může vést poznávání.

Motivace  nejen  formuje  to,  co  si  lidé  myslí,  ale  také  jak  myslí.  Klasické  sociální
psychologické  výzkumy  uvádějí,  že  motivované  poznání  je  všudypřítomné  -  motivy
ovlivňují  širokou  škálu  úsudků  a  vnímání  (Hughes,  Zaki,  2016).  Pokud  je  poznání
motivováno  nebo  ovlivněno  jakýmkoli  způsobem,  bude  sledovat  aktuální  potřebu
jednotlivce, plnit relevantní cíl, protože cíle a potřeby formují myšlení jednotlivce. 
  

K lepšímu porozumění co je motivované poznání se podívejte na následující 
příklady:

1. Přemýšlejte  a  diskutujte  o  úloze  celebrit  při  utváření  postojů.  Povzbuzujte
studenty, aby přemýšleli a sdíleli příklady (nemusí nutně souviset s očkovacími
látkami), kde významná náboženská osobnost zaujala veřejné stanovisko a snaží
se zviditelnění problému (např. obrázek papeže, který dává vakcínu proti dětské
obrně dítěti  nebo E.  Presley dostane v televizi  obrnu;  Bill  Gates  investuje  do
výzkumu vakcín a naproti tomu obrázek B. Gatese, který ohrožuje africké děti
vakcínami).

2. Diskutujte o faktorech, které vytvářejí konspirační teorie (vakcíny / chemtraily /
katastrofy  /  produkce  potravin?),  přitahují  stabilní  počet  příznivců,  i  když
neexistují  důkazy o jejich tvrzeních nebo naopak pokud jsou proti  nim drtivé
důkazy.  Proč  se  lidé  drží  těchto  teorií?  Jak  předají  tento  zájem  ostatním  a
„získají“ nové stoupence konkrétní teorie?

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
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3. Jak,  proč  a  kým  jsou  informace  o  katastrofě  hlášeny,  má  vliv  na  vnímání
veřejnosti. Vyhledejte příklady katastrofy, kterou si skupina pamatuje.

4. Porovnejte  různé  reklamy  /  memy,  diskutujte  o  tom,  proč  a  který  je
nejdůvěryhodnější  /  nejuvěřitelnější,  a  hledejte  vysvětlení,  proč  některým
reklamám důvěřujeme více než jiným.

VZORCE ROVNOCENNOSTI A VZORCE PRIORIT

Když  se  lidé  rozhodují  na  základě  prohlášení,  argumentů,  jednání,  výsledků,  mohou
podléhat vzorcům. Takzvané rozhodovací problémy mohou být koncipovány více než
jedním  způsobem.  Vzorce  rovnocennosti  se  vztahují  k  příkazům,  které  jsou  logicky
rovnocenné,  ale  jsou  formulovány  odlišně.  Frázování  tedy  způsobuje,  že  jednotlivci
mění své preference. 

Rámečky priorit mohou lidi přimět k různým úsudkům v závislosti na tom, který aspekt
prohlášení byl výzkumníky záměrně zdůrazněn. 

Kahneman a Twersky (1981) uvádějí, že vzorec, který přijímá tvůrce rozhodnutí, je 
kontrolován částečně formulací problému a částečně normami, zvyklostmi a osobními 
charakteristikami tvůrce rozhodnutí. To znamená, že preference mohou být měněny a ti
co se rozhodují mohou být vedeni k řešení, které je jim předkládáno jako více žádoucí. 
Kahneman a Twersky také studovali dopad různých formulací prohlášení identické 
sémantiky a ilustrovali, jak mohou být problémy s rozhodováním dány do vzorců 
různými způsoby, které vedou k různým preferencím.

Experiment, který provedli Kahneman a Tversky, sestával ze dvou skupin lidí. Oběma 
skupinám byla předložena následující situace:

Představte si,  že se USA připravuje na propuknutí  neobvyklé asijské choroby, která má
podle očekávání zabít 600 lidí. Byly navrženy dva alternativní programy pro boj s touto
chorobou. Předpokládejte přesný vědecký odhad důsledků programů:

● První skupina dostala na výběr mezi dvěma programi, A a B.

Na základě jejich výběru pak znamená, že ve skupině 600 osob:

– Program A: “bude zachráněno 200 osob”

– Program B: “je třetinová pravděpodobnost, že se podaří zachránit 600 osob a dvou
třetinová pravděpodobnost, že nebude zachráněn nikdo”

Účastníci preferovali program A (72%) nad programem B (28%).

● Druhá skupina dostala na výběr mezi dvěma programi, C a D.

Na základě jejich výběru pak znamená, že ve skupině 600 osob:
Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at

https://defacto.space
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– Program C: “400 osob zemře”

–  Program  D:  “je  třetinová  pravděpodobnost,  že  nikdo  nezemře  a  dvou  třetinnová
pravděpodobnost že 600 osob zemře”

Účastníci preferovali program D (78%) nad programem C (22%).

Všimněte si že:

● Programy A a B jsou logicky a matematicky totožné. Programy C a D jsou také
logicky a matematicky totožné. Proto je volba pouze iluzorní.

● Programy A a C jsou podobně koncipovány jako bezpečené výstupy (zachránění
vs.  mrtví)  a  že  programy  B  a  D  jsou  rovněž  koncipovány  jako  dvojznačný  /
nejistý výsledek (pravděpodobnost).

Je zřejmé, že v případě záchrany životů (skupina 1) dochází k obrácení preferencí oproti
tomu, kdy je rozhodnutí prezentováno z hlediska očekávaných úmrtí (skupina 2).            

Poznámka: Na této části se právě pracuje a do anglické verze manuálu se průběžně 
přidávají nové příklady týkající se čtyř pilířů. Nejnovější verzi najdete na webových 
stránkách De Facto na adrese https://defacto.space/zone-1-framework/

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
https://defacto.space
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2. RÁMEC KOGNITIVNÍ VĚDY

 Všechny zdroje a nástroje vytvořené De Facto mají  své kořeny v jednom nebo více
pilířích  De  Facto.  Se  znalostmi  získanými  těmito  čtyřmi  klíčovými  pojmy  můžeme
pochopit, jak mis a dezinformace fungují. 

Za  účelem  účinného  řešení  a  zachycení  složitosti  problému  misinformace  a
dezinformace jsme klasifikovali 11 typů dezinformací.

2.1 TYPY DEZINFORMACÍ

Všechny informace, které jsou - úmyslně nebo ne - vytvořeny za účelem uvedení v omyl
a  poškození,  spadají  do  těchto  11  typů  dezinformací.  Tato  klasifikace  je  základem
komplexního  modelu  De  Facto  a  je  zaměřena  konkrétně  na  rozšíření  přizpůsobení
vzdělávacímu a školicímu kontextu: 

11 TYPŮ DEZINFORMACÍ

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
https://defacto.space
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Tato tabulka je také dostupná na webové stránce: https://defacto.space/io1-a/. 

Pokud si chcete prohlédnout a prozkoumat naši sbírku příkladů různých typů 
misinformací a dezinformací, přejděte na https://defacto.space/io1-g/. 

2.2 HLAVNÍ DEZINFORMAČNÍ KATEGORIE A TYPY OBSAHU

Projekt  De  Facto  se  zaměřuje  hlavně  na  záměrně  vytvořené  a  šířené  nepravdivé
informace. Pro účely naší studie zaměřené na vzdělávání jsme rozdělili dezinformace do
3 kategorií:

● Lživý obsah (ZELENÝ kruh Ο)
● Zmanipulovaný obsah (ORANŽOVÝ kruh Ο)
● Uměle vytvořený obsah (ČERVENÝ kruh Ο)

Na rozdíl  od původní dezinformační matice (Wardle,  2017),  kde jsou některé z nich
smíchány s jinými typy, si myslíme, že tyto 3 kategorie jsou ve skutečnosti první úrovní
klasifikace, s typy obsahu (IO1-A. 11 typů dezinformací) hierarchicky uspořádaných pod
nimi.  Je  nezbytné  zdůraznit,  že  jsme  rozšířili  původní  nomenklaturu  položek  typu
obsahu. 

Lživý  obsah je  do  jisté  míry  pravdivý,  ale  je  ve  špatném kontextu (toto  obecně
označujeme jako misinformaci). 

Zmanipulovaný a uměle vytvořený obsah je částečně a zcela odtržen od pravdy a
velmi se od ní vzdaluje. 

Některé typy obsahu spadají do jedné či více kategorií, nebo se překrývají jak je názorně
vidět v následujícím Venově diagramu.

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
https://defacto.space
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2.3 INFORMAČNÍ MÉDIA NEBO INFORMAČNÍ NOSIČE

V  rámci  našeho  výzkumu  a  navrženého  modelu  jsme  se  pustili  do  seznamu  nosičů
informací nebo typů médií, které se pravděpodobně nacházejí v kontextu vzdělávání a
odborné přípravy.  Vzhledem k tomu, že se snažíme vytvořit a potvrdit pragmatický
přístup  k  dezinformacím,  bylo  by  užitečné  pochopit,  jaké  jsou  nejpravděpodobnější
nosiče  /  vozidla  /  média,  kde  mohou  dezinformace  existovat  a  žít.  Dlouhý  seznam
nosičů, kteří byli seskupeni podle svého dominantního vlastnictví.

A. Tradiční tištěná média a radiostanice (pouze tradiční, vylučuje 

digitální verze obsahu)

1. Noviny a časopisy
2. Plakáty a letáky
3. Radiostanice
4. Knihy, příručky (tištěné)

B1. Digitální: D-sociální média

1. Obecné zdroje sociálních médií (příspěvky, tweety, publikace)
2. Sociální média otevřené diskusní skupiny
3. Sociální média uzavřené diskusní skupiny
4. Videoklipy na sociálních platformách pro sdílení videa

B2. Digitální: D-Ostatní

5. Prodejny obecných novin / časopisů
6. Odborné časopisy
7. Vědecké / výzkumné publikace
8. Repozitáře vědeckých a výzkumných publikací (paywalled)
9. Internetové stránky veřejných institucí (články, video, data)
10. Nadnárodní organizace (např. OSN, EU, OECD…)
11. Internetové stránky vládních organizací a agentur
12. Webové stránky soukromých organizací (články, video, data)
13. Osobní stránky (blogy, vlogy)
14. Encyklopedie a repozitáře vědomostí (encyklopedie, slovníky, Wikipedia)
15. Odborné diskusní skupiny
16. Soundbites (podcasty na úložištích podcastů)
17. Specializované vzdělávací stránky (video lekce atd.)

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
https://defacto.space
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B3. Digitální: D-Edu (navrhovaná kategorie, v grafech jsou tyto 

položky pod B2. D-ostatní)

1. Systémy řízení výuky a platformy digitálního vzdělávání, které organizuje vzdělávací 
instituce

2. Příručky (digitální)
3. Školní dokumenty / písemné úkoly, které se týkají webových stránek
4. Neformální dohody o výměně tištěných dokumentů (v rámci uzavřených škol / 

třídních skupin)
5. Vyhrazené repozitáře univerzitního výzkumu (otevřený přístup)

C. Ústní

1. Pověsti a drby
2. Informace z rodiny a mezigenerační výměna
3. Osobní / neformální drby ve společenských kruzích
4. Drby v profesních kruzích

Tyto informační nosiče byly umístěny v maticovém formátu níže. Vezměte prosím na 
vědomí, že jsme diskutovali a ještě jsme se nerozhodli, jak je vhodné přidat další 
digitální kategorii B3 (D-Edu) obsahující systém řízení učení (LMS) nebo platformu 
digitálního učení, která je součástí systému vzdělávání. instituce. V současné době jsou 
tyto typy nosičů klasifikovány pod číslem Digital: Other (D-Other).

2.4 ŠKODLIVÝ POTENCIÁL DEZINFORMACE VE VZDĚLÁNÍ

Když se blížíme k úkolu definovat oblasti, které se týkají vzdělávání a týkají se špatných 
informací a dezinformací, naším cílem bylo poskytnout jasný a ucelený přehled o různých 
způsobech dopadu. A dospět k bodu, kdy budeme vědět více o tom, které typy informací mají
vyšší dopadový potenciál, a přesně to, co je povahou tohoto škodlivého dopadu. Je důležité si
uvědomit, že příklad může spadat do více než jednoho z těchto aspektů!

Příklady a popisy těchto aspektů naleznete zde. 

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
https://defacto.space
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3. KOLEKCE NÁSTROJŮ A PRAKTICKÝCH TIPŮ

3.1 EGGSHELL MODEL

Eggshell model je součástí De Facto Disinformation Framework a vznikl, když jsme si 
uvědomili, že framework je vynikající po teoretické stránce, ale potřebuje praktický 
nástroj. Jakožto komplexní praktický nástroj se Eggshell skládá ze dvou klíčových částí –
Náplň a Struktura. Každá z těchto dvou částí má 4 prvky, což dává celkem 8 prvků 
(záhlaví, aktuálnost, obsah, médium, autor, text, metrika, zdroj) nebo konkrétní oblasti. 
Pokud jsou použity v kombinaci, umožňují vyhodnotit pravdivost jakékoli informace. 
Model je doplněn řadou otázek pro každý prvek, které naznačují proces hodnocení a 
mohou být použity jako vodítka. V určitém okamžiku se proces internalizuje a 
nepotřebuje další vedení, uživatelé jej mohou používat sami.

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
https://defacto.space
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Kde použít Eggshell model:

- ve třídě nebo jako úkol pro jednotlivce nebo skupinu při pokusu o vyhodnocení, zda je
informace pravdivá a / nebo patří ke zdroji, ke kterému je přiřazena;
- při práci s případovými studiemi De Facto;
-  v  prostředích,  které  se  týkají  dovedností  souvisejících  s  informační  gramotností,
mediální gramotností a digitální gramotností;
-  budovat povědomí a zaměřit  pozornost na klíčové prvky a ukazatele manipulace a
dezinformace;
- naučit studenty klást komplexní otázky a být zvědaví;
-  ze  sady  tištěných  kognitivních  karet  nebo  z  jejich  digitální  kopie  na  webových
stránkách De Facto.

Eggshell  model  je  doprovázen  soupisem  praktických  otázek,  které  mohou  pomoci
stanovit důvěryhodnost informace. Otázky jsou rozděleny do dvou hlavních kategorií
modelu  a  dále  členěny  podle  prvků.  Soupis  praktických  otázek  naleznete
https://defacto.space/io1-f/

3.2 PŘÍPADOVÉ STUDIE

Sbírku případových studií De Facto označujeme jako Dezinformační hry. Vytvořili jsme
celkem 35 případových studií v 7 klíčových oblastech - Potraviny, Zelená auta, Jaderné
elektrárny, Umělá inteligence, Očkování, Katastrofy,  Chemtrails.  Jedná se o případové
studie navržené s velmi specifickou strukturou. Každá jednotlivá případová studie je
zaměřena na hlavní střet názorů, kontroverzní téma. Zdroje v reálném světě - články,
videa,  blogy,  obrázky  a  reklamy  atd.  jsou  poté  pečlivě  vybírány  a  uvedeny  v
rovnovážném poměru tak, aby se každé ze dvou stran střetu názorů dostalo argumentů.
Metody vyučování se pak používají k organizování, vedení a dohledu nad prací studentů,
většinou  ve  skupinách,  aby  se  mohli  naučit  navigovat,  zpracovávat  a  vyhodnocovat
různé typy argumentů a různých typů zdrojů a přijímat informovaný názor.  V tomto
procesu se učí  o kognitivní  vědě,  o technikách používaných v manipulaci  a dokonce
používají specializované nástroje k praktickému vytváření dezinformací samých nebo k
analýze informačních položek. Případové studie jsou k dispozici v 7 jazycích.

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
https://defacto.space
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Kde použít případové studie:

- ve třídě;
- kombinace práce ve třídě domácího úkolu;
- pokud potřebujete zakomponovat vyučovací metody s větším zaměřením na zapojení a
interaktivitu, stimulovat skupinovou práci;
- budovat klíčové schopnosti v oblasti informační gramotnosti, mediální gramotnosti a
digitální gramotnosti;
-  představit  a  demonstrovat  4  kognitivní  pilíře  a  jejich  roli  v  misinformacích,
dezinformacích a manipulaci;
- představit a procvičit dovednosti kritického myšlení;
- procvičovat dovednosti diskutovat a vytvářet efektivní argumenty;
- v případě potřeby zdůraznit rozdíl mezi skutečnostmi, názory a přesvědčení a vnést
pocit úcty k protichůdným názorům;
- budovat obecnou odolnost vůči dezinformacím;
- představit řadu sporných témat, která jsou populární a běžně se vyskytují ve veřejném
prostoru;
- jako šablonu pro sestavení vlastní případové studie na jiné téma;
- jako výchozí bod pro vysvětlení nebezpečí dezinformací a manipulace a k zavedení De
facto dezinformačního rámce.

Vyzkoušejte si alespoň jednu z případových studií:
Case study: All Things Food
Case study: The Boom of Green Cars
Case study: AI: Opportunity, Danger or Both?
Case study: Disaster Reporting
Case study: The Vaccination Problem 
Case study: Chemtrails
Case study: The Power of the Atom

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
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3.3 SADA PRO VÝROBU DEZINFORMACÍ

The Disinformation Production Kit je samostatný nástroj založený na dezinformačním
rámci.  Využívá  všechny typy informací identifikovaných v rámci a  přichází  se sadou
pokynů,  jak  přistupovat  k  plánování,  návrhu  a  výrobě  misinformací  a  dezinformací.
Pokyny pokrývají 4 fáze výroby dezinformací a zahrnují odkazy na navrhované nástroje,
které  lze  pro  tento  účel  použít.  Přestože  je  etickou  otázkou,  zda  a  do  jaké  míry  je
přijatelné poskytovat pokyny k vytváření dezinformací,  uznáváme, že tyto nástroje a
zdroje jsou všechny veřejně dostupné a my jako společnost pravděpodobně budeme
více  těžit  z  porozumění,  že  studenti  získá  o  tom,  jak  manipulační  proces  funguje.
Zdůrazňujeme, že nejde o povzbuzení nebo schválení, ale o efektivní cestu výuky. 

Kde používat sadu pro výrobu dezinformací:

- vždy s opatrností a odpovědností, upozorňující na možná nebezpečí a rizika zkoušení
těchto technik mimo kontrolované prostředí a uzavřené skupiny;
- přimět studenty, aby mysleli jako ti, kteří vytvářejí a šíří dezinformace;
- porozumět procesu a rozhodnutím, které ovlivňují účinnost požadované manipulace;
- zvýšit povědomí o možné motivaci osob zabývajících se dezinformacemi a manipulací;
-  zdůraznit,  jak  snadné  je  vytvářet  nepravdivé  informace  a  sledovat  a  předvídat
nebezpečí a možné škody;
-  spolu s  případovými studiemmi De Facto jako činnost,  která  má vysokou hodnotu
učení a konkurenční potenciál;
- pokud se podílejí na budování klíčových schopností a dovedností v oblasti informační
gramotnosti, mediální gramotnosti a digitální gramotnosti.

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
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3.4 SADA INFORMAČNÍCH KAREET DEFACTO

Sada informačních karet je nový nástroj, který byl původně vyvinut jako pomocný zdroj
pro návrh a tvorbu případových studií.  Ukázalo se, že je cenným společníkem během
školení  De  Facto  pro  pedagogy  a  stal  se  z  něj  samostatný  nástroj.  Sada  obsahuje
procesní mapu, 4 karty s klíčovými prvky a nástroji z Dezinformačního rámce a 4 karty s
popisy a příklady 4 kognitivních pilířů De Facto: Vzorce v kontextu myšlení, Motivované
poznání, Vzorce rovnocennosti a vzorce priorit, Systémová příčinnost ( viz kapitola 1.2).
Karty jsou k dispozici v tištěné podobě a jako digitální sada, v 7 jazykových verzích.

Jak a kde použít informační karty:

- jako tištěné karty;
- jako digitální kopie;
- při studiu 4 kognitivních pilířů s příklady;
- představit všechny praktické prvky rámce dezinformačního rámce De facto;
-  při  vytváření  komplexní  struktury  dezinformací  a  souvisejících  rizik,  dopadů  a
nebezpečí;
- při výuce studentů, jak se chránit před dezinformacemi a jak je poznat;
-  ukázat,  jak  jsme  v  našem  každodenním  životě  náchylní  k  dezinformacím  a
dezinformacím a jak kognitivní procesy fungují na pozadí a pozoruhodnou rychlostí;
-  jako  pomocný  nástroj,  který  nám  pomáhá  pochopit,  jak  naše  mozky  zpracovávají
informace a jaké jsou prvky, které takové zpracování ovlivňují;
- jako klíčový zdroj při práci s De Facto případovými studiemi;
- jako pomoc pro pedagoga, aby pochopil, jak a proč jeho studenti reagují daným 
způsobem, když jsou ovlivnění informačním stimulem nebo když prezentují informace 
sami.

Access all De Facto tools and resources, including a digital version of this Guidebook, for free at
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3.5 WEBOVÁ APLIKACE

Webovou  aplikaci  označujeme  jako  hru  Factification.  Jedná  se  o  úhledně
naprogramovanou  aplikaci  pro  spuštění  prohlížeče,  která  v  gamifikovaném  formátu
umožňuje komukoli otestovat své dovednosti při identifikaci dezinformací. Uživatel si
může  vybrat  velikost  výzvy  (počet  otázek,  na  které  chce  odpovědět),  pak  použije
jednoduché  rozhraní,  kde  lze  vybrat  True  nebo  False.  Pokud  si  nejste  jisti,  existuje
tlačítko  zpětné  vazby,  které  zobrazuje  podrobné  vysvětlení  povahy  a  mechanismu
možné dezinformace nebo manipulace. Na konci každého kola uživatel obdrží své skóre
(a  po  celou  dobu  je  k  dispozici  pohodlný  ukazatel  průběhu)  a  může  vidět  rozpis
dosažených výsledků s odkazem na každý ze 4 kognitivních pilířů De Facto. Čím vyšší je
skóre, tím lepší bude uživatel při odhalování misinformací a dezinformací.
 
Kde použít webovou aplikaci Factification Game:

- jako „návnadu“ nebo „icebreaker“ kdy připravujete své studenty na nadcházející lekci
o dezinformacích;
- jako soutěž mezi studenty, aby si navzájem konkurovali;
- představit 4 kognitivní pilíře a vést studenty k praktikování hry;
-  zapojit  studenty,  kteří  projevují  větší  zájem,  do  vytváření  výroků,  které  doplňují
výroky ve hře (rozšířit databázi).

Odkaz na hru https://defacto.space/zone-2-tools/

3.6 STOLNÍ HRA

Stolní hra De Facto je společníkem ve třídě pro práci pod dohledem, kde se hráči (žáci)
střídají při otevírání karet, diskutují a debatují o informacích na kartě a pomocí učitele
se informují o misinformarcích a dezinformacích a o manipulaci. Hráči mohou mít různé
role,  aby byla aktivita zábavnější,  pohybují  se po hrací  ploše a snaží se dostat se do
centra rychleji než ostatní týmy nebo sbírat více bodů po stanovenou dobu. Jedná se o
taktilní  verzi  webové aplikace,  která  je  navržena pro skupinové použití  a  učení  pod
dohledem.

Kde použít stolní hru De Facto:

- ve třídě a vždy ve skupině;
- vždy s moderujícím učitelem;
- jako icebreaker, pokud je spojen s tématem třídní činnosti;
- představit koncept dezinformací a naučit se hodnotit různé typy informačních položek;
- předat svým studentům prostřednictvím čtyř pilířů znalosti toho, jak kognice funguje a
proč můžeme některé  prvky identifikovat  jako výstrahu ukazující  na  dezinformaci  a
manipulaci;
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-  v případě potřeby vyzvat své studenty,  pomocí příkladů ve hře,  identifikovat časté
zdroje dezinformací a dezinformací v jejich životě.

3.7 PŘÍRUČKA

De Facto  Příručka je  extra nástro,  který rozšiřujeme našim kolegům -  pedagogům a
výzkumníkům, kteří by se snažili replikovat nebo stavět na naší práci. Nastiňuje přístup
a metodiku, která nás vedla celým projektem De Facto. V mnoha případech jsme začali
jedním pohledem na to, jak by se měl konkrétní intelektuální výstup odehrávat, jaké
úkoly by měl obsahovat, a během naší práce jsme zjistili, že existují lepší způsoby, jak
dosáhnout požadovaného výsledku - lepší, rychlejší, více efektivní, komplexnější nebo
inkluzivní. Plán to vše odráží, takže pokud by se tým kolegů rozhodl jít v našich krocích,
mohou jít již přímější cestou a budou upozorněni na některá rizika a výzvy, které jsme
museli překonat.
 
Jak a kde příručku použít:

- jako návod umožňující pedagogům a výzkumným pracovníkům získat lepší přehled o
procesu vývoje;
- umožnit pedagogům a výzkumným pracovníkům stavět na De Facto a přitom šetřit čas
a pracovat efektivněji a efektivněji;
- vyrábět deriváty stávajících / stávajících produktů De Facto nebo nových produktů ve
stejné skupině produktů.

3.8 PRŮZKUM MEZI PEDAGOGY A STUDENTY 
(použit jako obecný zdroj informací)

Průzkum De Facto je jeden velký komplexní online průzkum provedený mezi dvěma
cílovými skupinami De Facto, a proto zahrnuje dva dotazníky - jeden pro pedagogy a
jeden pro studenty. Celý průzkum měl za cíl prozkoumat a vrhnout světlo na postoje a
praktiky,  které  pedagogové  a  žáci  používají,  když  přistupují  k  úkolům  učení,  které
vyžadují vyhledávání informací a jejich zpracování a hodnocení. Průzkum nám pomohl
pochopit, jaké jsou preferované typy a zdroje informací, jak jsou použity, kolik času je
obvykle věnováno projektům, zda je pravdivost informací nebo výběr zdrojů součástí
klasifikace atd.
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K dispozici jsou dva online dokumenty:

Odkaz na Zprávu o průzkumu a analýzu

Odkaz na  Praktické tipy pro učitele   - které mohou využít pedagové při zlepšení své
výuky.
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Kde a jak použít tyto dva dokumenty:

- informovat a zlepšovat svou pedagogickou praxi ve vztahu k informačním zdrojům a
kvalitě informací;
-  získat  nápady,  jak  zapojit  studenty  do  tématu  dezinformací  a  použít  osvědčené
postupy při práci se zdroji pro zadávání projektů;
- pochopit, jaké potíže se mohou vyskytnout a proč je obtížné změnit některé postoje a
návyky.

3.9 EXTERNÍ NÁSTROJE

Během celého projektu jsme shromáždili velkou sbírku externích nástrojů, které jsou
volně k dispozici online. Mohou být použity jako doplňkové nástroje spolu s nástroji De
Facto ve výuce na téma dezinformace.

Naleznete je na webové stránce De Facto Naše sbírka nástrojů: 
https://defacto.space/zone-2-tools/  
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4. ZÁVĚR

Tento manuál představuje kognitivní rámec, nástroje a krátké pokyny / doporučení, jak
používat nástroje v kontextu vzdělávání a odborné přípravy. Všechny výsledky projektu
jsou  navrženy  tak,  aby  vysvětlili  povahu  a  proces  misinformací  a  dezinformací  a
pokusily  se  jim  čelit.  Problém  digitálních  misinformací  a  dezinformací  je
všudypřítomný, a proto se efektivní přístup k dezinformacím stává předmětem velkého
znepokojení.  S  naší  sbírkou  nástrojů  podporujeme  informační  gramotnost  (mediální
gramotnost, digitální gramotnost a kritické myšlení) mezi pedagogy a studenty.

V  tomto  manuálu jsou představeny čtyři  vědecké  pilíře  (vzorce  v  kontextu  myšlení,
systémová příčinnosta, motivované poznání, vzorce rovnocennosti a vzorce priorit) a
příklady pro lepší  porozumění.  Díky těmto znalostem si  pedagogové a  studenti  více
uvědomují klamný obsah dezinformací a jejich potenciální škodlivé dopady.

Soubor nástrojů umožňuje nahlédnout do struktury informací a dezinformací. Pomocí
těchto nástrojů mohou pedagogové a studenti vytvořit vlastní dezinformaci, která může
pomoci identifikovat jev manipulace s dezinformací. Netřeba dodávat, že tento fenomén
není  nový,  ale  technologický  pokrok  vyústil  v  novinky  v  médiích  -  na  jedné  straně
poskytující  větší  interaktivitu  a  účast  veřejnosti,  ale  na  druhé  straně  je  mnohem
obtížnější jejich kontrola.

Partneři  projektu  De  Facto  se  zaměřili  na  zvyšování  povědomí  o  misinformacích  a
dezinformacích v kontextu vzdělávání a odborné přípravy.
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5. ODKAZY

Všechny odkazy v tomto manuálu jsou dostupné na webové stránce projektu: 
https://defacto.space/papers-and-studies/
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