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demokracie potřebuje, aby lidé kriticky mysleli
Novináři někdy vzbuzují zájem tím, že píší to, co lidé chtějí, co očekávají. Jindy se snaží 
šokovat. Mohou také bohužel psát o lidech z určité skupiny stále stejným způsobem, 
a tak vyvolávat špatné mínění o celé skupině.

Média působí na to, co si myslíme. 
Je důležité rozlišovat informace od názorů. Také je nutné umět 
rozeznávat, kdy autor článku některé informace zamlčuje nebo 
překrucuje. Musíme si uvědomovat, kdy se nás snaží autor 
článku nějak manipulovat. Získat tyto dovednosti je velmi 
obtížné a musíme se jim dlouho učit. Jsou však nezbytné pro to, 
abychom si dokázali vytvořit vlastní názor na všechno kolem nás 
a správně se rozhodovat ve své volbě.

Ukrajinec málem přizabil 
policistu!
Dva mladí Ukrajinci se porvali na nástupišti metra 
Kačerov. Těmto násilníkům se snažila v jejich 
rvačce zabránit přivolaná hlídka policistů. Jeden 
z brunátných Ukrajinců však jednoho z policistů 
několikrát udeřil do obličeje tak, že policista musel 
být ošetřen v nemocnici.

manipulace – 1. odborné, 
složité zacházení s něčím 
(manipulace se svářečkou); 
2. snaha ovlivnit myšlení 
jiného člověka nebo 
skupiny osob

  Jakou představu o Ukrajincích vyvolává 
novinový článek? Najděte slova, 
která použil novinář k navození této 
představy. Jak se asi při četbě článku 
cítí Mykolovi rodiče, kteří žijí v České 
republice už 10 let, řádně zde pracují 
a nikdy nepoužili násilí proti člověku? 
Nahraďte slovo Ukrajinec slovem Čech 
a článek přečtěte znovu. Jak se cítíte? 
Co je na článku špatně? Upravte jej.

Nový šéf pražské zoo:  
Privátně fungovat 
nemůžeme 
Praha – Novým ředitelem 
pražské zoologické zahrady 
se po Petru Fejkovi stane od 
ledna zoolog Miroslav Bobek, 
současný šéf stanice Leonar-
do Českého rozhlasu. Bobek 
už se zoo úspěšně spolupra-
coval. Je totiž autorem uni-
kátního projektu Odhalení, 
při němž mohli zájemci sle-
dovat pomocí kamer on-line 
gorily v jejich výběhu.
Za tento projekt dostali Bo-
bek i Český rozhlas několik 
mezinárodních cen, například 
„divokého Oscara“ na pres-
tižní přehlídce Wildscreen  
v Bristolu. 

Jedním z cílů  Miroslava Bob-
ka v čele zahrady je více při-
blížit život zvířat v jejich při-
rozeném prostředí. „Daleko 
víc je chci prezentovat v kon-
textu biotopů, v nichž žijí,“ 
řekl Aktuálně.cz Bobek… 

Zdroj: Aktuálně.cz

Který článek obsahuje 
pouze informace?  
Vyjmenujte je. Který 
článek obsahuje názor? 
Vyjádřete názor autora 
vlastními slovy. Máte 
stejný názor?  Napište ve 
skupině článek obhajující 
jiný názor. Napište 
manipulativní článek na 
toto téma.

Další celebrita 
principála Bobka
„Nosorožce oželíme, ale ne-
mít nosorožce ani slona? To 
nejde,“ poodhaluje své plá-
ny Bobek. Proč by to nešlo? 
A proč by nešlo využít sta-
milionovou roční injekci od 
města mimo jiné i na to, aby 
vedení ZOO vysvětlilo pří-
padným zklamaným fanouš-
kům, že místo nákupu slonů 
(jeden stojí 3 miliony) a jejich 
cesty z Asie do Prahy je klid-
ně možné dostat do zahrady 
místní zvířata a poskytnout 
jim mnohem snesitelnější 
prostor pro život?
Nikde není psáno, že úbytek 
exotických zvířat znamená 
automaticky propad návštěv-

nosti. Praha v tomto směru 
láme rekordy a loni její bra-
nou prošlo 1,3 milionu lidí. 
Ale i zahrada, která se vedle 
odcházející exotiky profiluje 
jako místo pomalu směřující 
k luxusnějším podmínkám 
pro vzácná zvířata z blíz-
kého okolí by mohla klidně 
slavit úspěch. Možná by do-
konce přitáhla ke své bráně 
i nové platící návštěvníky, 
kteří ji dnes obloukem míjejí. 
Dělají to právě proto, že ani 
při nejlepší vůli – a dokonce 
ani kvůli svým žadonícím dě-
tem – nemají chuť sledovat 
exoty, zavřené v klecích na 
kraji malého středoevrop-
ského města.
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