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Podpora Evropské komise při přípravě této publikace neznamená, že Evropská komise schvaluje její obsah. Obsah 
odráží pouze názory autorů a Komise nenese žádnou odpovědnost za způsob, kterým mohou být informace 

obsažené v tomto dokumentu využity. 
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Falešné zprávy, dezinformace, misinformace 

a malinformace jsou vážnou hrozbou v 

dnešním digitálním světě. Informační 

porucha se živí na vysoké rychlosti sdílení 

informací v dnešním mediálním ekosystému 

a množství online zdrojů. Kvůli tomu jsou 

lidé, zejména ti mladší, vedeni ke spěšné 

analýze dat ve zprávách a ke spoléhání se 

na informační kanály, které často nejsou 

stoprocentně důvěryhodné... 

 

Jedním z hlavních kanálů pro šíření 

falešných zpráv jsou online komunity, které 

jsou pro velkou část Generace Z zdrojem 

denních zpráv.  

 

Sociální média, fóra, blogy a platformy pro 

fotografie a videa, kde lze snadno zaměnit 

původ informací, mají velký potenciál pro to 

stát se „komnatami ozvěn“ podobných 

myšlenek a umožnit tak rychlému se šíření 

falešných zpráv. Komnata ozvěn (anglicky 

echo chamber) je metaforou připodobňující 

prázdnou skříň, ve které se odráží zvuky, a v 

médiích odkazuje na virtuální prostor, ve 

kterém se setkávají všechny zprávy o 

daném tématu a již se nepřemýšlí o 

oponující diskusi. V tomto virtuálním 

prostředí se myšlenky účastníků stále více 

zostřují a posilují jejich neustálým 

opakováním.  

 

Pro lepší pochopení si můžeme představit 

místnost s kouzelným míčem, který neustále 

skáče z jedné stěny na druhou. Míč 

představuje typ informací, které jsou vždy 

stejné a jsou přenášeny na všechny 

přítomné v místnosti. 

 

 

Mladí lidé se tak nachází v záplavě informací, 

v emocionálně nabitém mediálním prostředí 

plném konfliktních a pochybných zpráv a se 

zálibou ve vizuálních platformách, které 

zamlžují nuance, a mohou tak padat do 

nástrah, které mají vážné dopady na jejich 

sociální, ekonomické a politické pohledy.  

 

Je proto naléhavé a nezbytné upozornit na 

to, že každý člověk se může jediným 

kliknutím stát násobitelem pochybných či 

neověřitelných zpráv, které přispívají ke 

kvalitativní změně struktury a kultury 

sociálního diskurzu a mají dopad na to, jak 

ostatní lidé vytvářejí své názory. 

 

Tuto příručku budou mladí influenceři 

používat k navrhování a realizaci Myth 

Busting Actions zaměřených na podporu 

občanské a politické angažovanosti mládeže, 

a to včetně NEETs (nezaměstnaných 

mladých lidí mimo vzdělávací systém, pozn. 

překl.).  

 

Cílem této příručky je zajistit efektivitu Myth 

Busting Actions, úkolem čehož je stimulovat 

NEETs a mladé lidi tak, aby rozeznali 

falešné zprávy či propagandu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ÚVOD 
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Tato příručka obsahuje všechny nezbytné pokyny a metodiky pro organizaci efektivních týmů a 

činnosti Myth Busting Actions nejen v rámci projektu Youth MythBusters, ale také z hlediska 

budoucích aktivit. Cílem této příručky je zejména:  

 rozšířit znalosti a povědomí o šířených falešných zprávách prostřednictvím přístupu 

k týmu Myth Busters; 

 prozkoumat možné efektivní cesty k omezení falešných zpráv organizováním týmů Myth 

Busters;  

 propagovat zodpovědnější získávání informací a bojovat proti falešným zprávám.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato příručka je navržena tak, aby pomohla uživatelům přemýšlet a plánovat, 
jak lépe implementovat konkrétní opatření k prevenci a řešení šíření falešných 

zpráv a budování komunity odolné vůči této hrozbě. 



 6  
 

 

 

 

 

 

 

Víme, že je těžké být neustále na pozoru, ale je několik důležitých věcí, které nemůžeme 

ignorovat. 

 

V každodenním životě můžeme aplikovat pět pravidel, pomocí kterých bude moct každý z nás 

přijímat informace pozorně a vědomě. 

 

Pravidlo č. 1 „Zdroje z první ruky, Z PRVNÍ!“. Prvním důležitým prvkem je zdroj zpráv. 

Vyhodnoťte každý zdroj zpráv a pokud mu nedůvěřujete na sto procent, pokuste se zpětně 

dohledat jeho primární zdroj. Pokud například čtete o konkrétním trestném činu (tedy téma, které 

je nejčastěji ovlivněných poruchou informací) a něco vám nesedí, pamatujte, že se můžete 

pokusit najít původní dokumenty pouze pomocí krátkého vyhledávání. Obecně se spoléhejte 

pouze na zdroje, ve kterých jsou jasné citace (tedy přímá řeč z rozhovorů, u které jsou uvedena 

jména řečníků) a vyhýbejte se zdrojům, které hrají na senzacechtivost. Pokud stále nejste 

spokojeni, proklikejte webové stránky a přezkoumejte je, jejich poslání a kontaktní informace. Na 

konci budete mít úplnou představu o tom, kdo web zveřejnil, a můžete si jej zařadit buď jako 

spolehlivý, nebo nespolehlivý zdroj informací. 

 

Pravidlo č. 2 „Před sdílením přemýšlejte!“. Nebuďte impulzivní. Pokud si přečtete příspěvek, 

který vám připadá zajímavý, pěkný nebo zábavný, a navíc pochází ze zdroje, který považujete 

za stoprocentně spolehlivý, věnujte mu pár minut a zamyslete se nad tím, „co chci říct“. Pokud 

tedy chcete něco sdílet, přečtěte si článek celý, protože někdy se text pod titulkem může lišit, a 

přemýšlejte o tom, co a jak sdílíte. A pokud vám celý tento proces přinese pozitivní výsledky... 

můžete sdílet, vždy ale s tím, že věci, které sdílíte se svými přáteli, mohou být nakonec sdíleny s 

ostatními. 

 

Pravidlo č. 3 „Pozor na reposty!“. Reposty (sdílené příspěvky, pozn. překl.) patří do určité 

kategorie „mechanismu sdílení“. Jsou jako drby na vesnici: pokaždé, kdy se opakuje stará 

historka, existuje šance, že se ztratí nebo změní důležité detaily. Pokud se rozhodnete podívat 

se hlouběji na takovou historku online, je vhodné se zeptat, odkud a ze kdy pochází, abyste se 

vyhnuli riziku „kolapsu kontextu“: bez ohledu na to, jak daleko nebo dávno se příběh stal, může 

znít, jako by se stal právě teď a ve vašem okolí. 

 

 

 

2. NEZAPOMEŇTE! PÁR ZÁKLADNÍCH KROKŮ, KTERÉ BY 
MOHLY BÝT VELMI UŽITEČNÉ V BOJI PROTI FALEŠNÝM 
ZPRÁVAM 
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Pravidlo č. 4 „Buďte aktivní! Pomozte odhalit falešné zprávy!“. Víte, že Facebook a Twitter 

umožňují uživatelům nahlásit nejednoznačný příspěvek do systému, který poté rozhodne, zda jej 

smazat nebo ne? Už jste jej někdy zkoušeli? Pokud ne, zkuste to! Pouhým kliknutím na  

„Nahlásit příspěvek“ můžete pomoci celé své online komunitě. Jsou to velmi jednoduché a 

chytré nástroje, které bohužel stále nejsou všem známy. 

 

Pravidlo č. 5 „Pokuste se vymanit ze svých online bublin“. Uvědomte si, že ve světě 

sociálních médií se vše, co se vám líbí, promění v články, poznámky, příspěvky, sledující atd., 

které by nás mohly zajímat. Je dobré mít své místo ve skupinách či online komunitách, ale buďte 

opatrní, neměl by to být váš jediný zdroj informací. Pokud například sledujete nějakého politika, 

na sociálních médiích přijdete do kontaktu pouze se zprávami, články, fóry a skupinami, které 

sdílejí a posilují váš názor. Je proto vždy nutné mít možnost dostat se z této komnaty ozvěn 

získáním informací od někoho, kdo nemyslí přesně jako vy. Pokud se tedy cítíte jako v bublině 

kdykoliv se snažíte přehodnotit své zpravodaje, je vhodnější použít více zdrojů než jedinou 

zprávu založenou na jediném zdroji. Porovnejte více zdrojů a rozšiřte svou informační síť tak, 

aby zahrnovala různé pohledy z kvalitních zdrojů. 
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Týmová práce má rozhodně efektivní dopad na široce rozšířenou dezinformační poruchu. 

 

Spolupráce s ostatními znamená: 

 prokázat schopnost pracovat s různými týmy efektivně a s respektem; 

 cvičení flexibility a ochoty být nápomocen při vytváření nezbytných kompromisů k 

dosažení společného cíle; 

 vytvářet sdílenou odpovědnost a oceňovat jednotlivé příspěvky od každého člena týmu. 

 

Týmová práce je mnohem více než pouhý součet individuálních výkonů členů onoho týmu. 

Jednotlivé příspěvky jsou obohaceny interakcemi mezi týmovými hráči a skupinovou dynamikou. 

Pokročilá týmová práce je jedním z nejúčinnějších způsobů, jakým plníme komplexní úkoly a 

poslání (Belbin, 2010). 

 

Základem efektivní týmové práce je otevřenost a respekt k rozmanitosti. Je nezbytné vnímat 

rozmanitost členů týmu jako dar, který přidává hodnotu procesu a výsledkům spolupráce. 

Zpočátku může být obtížné tyto rozdíly mezi lidmi zvládnout, můžou způsobovat nedorozumění 

nebo konflikty, ale pokud jsou problémy správným způsobem vyřešeny, je to prospěšné pro celý 

tým. Rozmanitost poskytuje různé pohledy na situaci a má pozitivní vliv na výsledky týmové 

práce. 

 

Týmová práce je efektivní metoda, jak zastavit šíření falešných zpráv a která přináší vždy 

několik výhod, například: 

 Podpora kreativity a učení: Při brainstormingu nápadů se zabraňuje zastaralým 

názorům, které často vycházejí z práce o samotě. Pokud zkombinujeme jedinečné 

pohledy od každého člena týmu do jednoho společného hlediska, vytváříme efektivnější 

řešení pro společnou činnost. 

 Doplňování sil: Spolupráce umožňuje členům stavět nejen na svých vlastních talentech, 

ale také na schopnostech ostatních členů. Zatímco silnou stránkou jednoho člena může 

být kreativní myšlení, ostatní mohou být dobří v organizaci a plánování. Je důležité, aby 

se každý bez obav podělil nejen o své schopnosti, ale také o své slabosti. Příspěvek 

jedince tak může být cennější a doplňovat přínos ostatních. 

 Budování důvěry: Spoléhání se na ostatní lidi buduje důvěru a týmová práce vytváří 

silné vztahy mezi členy týmu. Navzdory občasným neshodám je spolupráce v efektivním 

týmu vítaná a vede k silným poutům. 

 Výuka k řešení konfliktů: Při spojení jedinečných lidí do jedné skupiny nevyhnutelně 

dochází ke konfliktům. Členové mohou mít různé zvyky a odlišné úhly pohledu a klíčem 

k úspěchu je nalezení společné strategie. 

 

3. PRÁCE V TÝMU JE VŽDY LEPŠÍ 
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Řešení problémů, plnění obtížných úkolů, budování kreativity, motivace k jednotě ve skupině a 

angažovanost členů ve společném poslání jsou tedy jedny z klíčových výhod, které práce týmu 

má pro mladé lidi. 
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Je několik typů týmů a každý odpovídá jiným potřebám. Pro účel vytvoření pracovního prostředí 

založené na spolupráci mladých je ideálním řešením vytvoření týmu vrstevníků. 

Mimoto, podle nedávných průzkumů je pro týmy vrstevníků zvláště výhodné, pokud jde o 

skupiny mladých lidí. Ve skutečnosti, tato metodika práce má pro členy hned několik důležitých 

výhod, jako je zlepšování schopností hodnotit, schopností přemýšlet a rozvíjení povědomí o 

kvalitě jejich práce. 

 

V návaznosti na náš závazek odhalit co nejvíce falešných zpráv budou týmy Youth Myth Buster 

složeny z lidí, kteří mají podobné zkušenosti, zázemí, bez jakékoliv ustanovené hierarchie a 

kteří spolupracují a sdílejí dovednosti k dosažení společného poslání. 

A přestože neexistuje jediný „správný způsob“ formování a zapojení týmu vrstevníků, existují 

klíčové prvky nevyhnutelné pro budování úspěšného týmu, jako je flexibilita rolí členů, efektivní 

obousměrné vztahy a odhodlání členů vytvořit prospěšné „pracoviště“. 

 

Existují tři rozsáhlé přístupy, jak zapojit lidi do týmu vrstevníků:  

1. Tým one-on-one: Jedná se o dva lidi, kteří pracují společně a navzájem si pomáhají při 

plnění svého úkolu. Může to být ve velmi neformálním kontextu, například dva přátelé, 

kteří se sešli, aby hovořili o sdíleném problému (zpravodajský web, který jsou zvyklí číst, 

nebo účty na Facebooku či Instagramu, které sledují atd.). V některých případech 

formálně organizovanějšího týmu one-on-one může být jeden z lidí vyškolen, například 

v mentorských dovednostech. Jedna osoba může mít více „osobní expertizy proti 

falešným zprávám“ a více zkušeností, které mohou být kaskádovitě předány ostatním a 

znamená to, že jedna osoba může někdy nabídnout více podpory pro druhého. 

2. Skupina peer-to-peer: Tato metoda zahrnuje tři nebo více lidí, kteří se spojili, aby se 

navzájem podporovali. Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout – od skupin, které 

přidělují několik oficiálních rolí a provádějí strukturované aktivity, až po volná neformální 

setkání. 

3. Online skupina peer-to-peer: Online formy peer týmů se liší od přímých přístupů, 

zejména proto, že jsou omezeny nedostatkem diskuse, která je jádrem offline procesu. 

Online skupina (která může diskutovat přes Zoom, Skype…) ale zároveň umožňuje 

členům věnovat více času přemýšlení o problému. V dnešní době, kdy nám COVID-19 

neumožňuje setkávat se fyzicky, mohou online týmy spolupracovat a vyměňovat si 

nápady prostřednictvím mnoha online aplikací a organizovat společné kampaně proti 

současným otázkám a problémům. 

 

4. MYTH BUSTERS: TÝMY VRSTEVNÍKŮ 

PRO VYHLEDÁVÁNÍ FALEŠNÝCH ZPRÁV 
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Týmové přístupy přinášejí hned několik výhod, protože důsledně vynáší kvalitnější výsledky a 

podporují pocit sounáležitosti kolem sdílených hodnot. Peer review, tedy skupinové hodnocení 

práce podporuje konstruktivní dialog mezi členy komunity a umožňuje začínajícím členům učit 

se od komunity vrstevníků. 
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Všechny týmy potřebují vůdce. Lídr nemusí nutně být velitelem, jeho úkolem je ale orientovat 

skupinu na společný cíl, který odpovídá společné interpretaci.  

Jak uvádí článek v Harvard Business Review, „The Secrets of Great Teamwork“ („Tajemství 

skvělé týmové práce“, pozn. překl.) (https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork), 

základem každého skvělého týmu je směr, který svým členům dodává energii a orientuje a 

zapojuje je. Týmy nemohou získat inspiraci, pokud nevědí, kam směřují, a nemají výslovné cíle. 

Tyto cíle by měly být náročné (ty skromné nemotivují), ale neměly by být tak obtížné, aby tým 

deprimoval. Angažování všech členů týmu k dosažení společných cílů je tedy hlavním úkolem 

každého dobrého vůdce. 

 

Vedení týmů vrstevníků je samozřejmě velmi odlišné od vedení hierarchické skupiny, ale i u 

vedení vrstevníků je nutné mít některé dovednosti/postoje: 

1. Pozitivní přístup: Tým bude reagovat na přístup lídra a způsob, jakým přistupuje k 

úkolům, ovlivní lidi kolem něj. Pozitivní přístup vytvoří příznivější pracovní 

prostředí. 

2. Šiřte důvěru: Ať má tým dobrý pocit ze své práce.  

3. Buďte otevření: Snažte se akceptovat každý úhel pohledu a učinit rozhodnutí, 

které bude nejlepším přínosem pro váš tým. 

4. Validace: Lidé mají různé názory a možná to nejsou ty nejlepší nápady, ale stále 

bychom měli docenit myšlenky všech. 

 

Aby byla zaručena účinnost týmu je navíc nutné vybudovat a udržovat zdravou atmosféru týmu 

tím, že lidem poskytnete čas na vzájemné poznání, usnadníte diskusi o tom, jak chce skupina 

pracovat, a stimulujete prostředí schopné povzbudit všechny členy – i ty tišší – aby přispěli 

kladením otázek a sdílením nápadů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LÍDR PRO TÝM VRSTEVNÍKŮ 
 

https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork
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https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork 

 

Robertson A., How to fight lies, tricks, and chaos online, The Verge 2019, 

https://www.theverge.com/21276897/fake-news-facebook-twitter-misinformation-lies-fact-check-

how-to-internet-guide 

 

Skill IT for Youth – Integrating Digital and Future Skills into Youth Work’ project Research 

Consortium, Collaboration and Teamwork - Theoretical Introduction – Theory Behind the 

Scenarios, 2019, https://digipathways.io/  
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6. ZDROJE 
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https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork
https://www.theverge.com/21276897/fake-news-facebook-twitter-misinformation-lies-fact-check-how-to-internet-guide
https://www.theverge.com/21276897/fake-news-facebook-twitter-misinformation-lies-fact-check-how-to-internet-guide
https://digipathways.io/
https://www.mind.org.uk/about-us/our-policy-work/side-by-side/the-results/
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Na základě tohoto průvodce zorganizují mladí lídři týmy pro Myth Busting Actions s cílem 

podpořit občanskou a politickou angažovanost mladých lidí, včetně NEETs. Tyto týmy budou 

složeny z mladých lidí, včetně NEETs, kteří se pod vedením mladých lídrů budou účastnit Myth 

Busting Actions. 

 

Hlavní aktivitou těchto Myth Busting Teams bude identifikace Myth Busting faktů (falešné zprávy, 

propaganda, manipulace) a budou monitorovány především mladými lídry a Národními a 

Evropskými poradenskými skupinami ve spolupráci s partnery projektu. 

 

Akce zahrnuje online Myth Busting Actions, tj. kampaně na sociálních médiích, YouTube kanály, 

videa atd. Prostřednictvím této činnosti budou mít mladí lidé včetně NEETs příležitost zvýšit 

svou občanskou a politickou angažovanost a zlepšit své dovednosti v oblasti mediální 

gramotnosti a kritického myšlení. 

 

Mladí influenceři, Národní a Evropské poradenské skupiny a partneři projektu vyberou nejlepší 

akci Myth Busting od mladých lidí. Nejlepší Myth Busting akce bude vybrána s ohledem na její 

relevanci, dopad, účinnost a dosah (počet lajků na sociálních médiích). 

 

Výběr nejlepší akce Myth Busting Action bude proveden ve dvou krocích: 

1. Národní úroveň (březen 2021): Národní poradenská rada ve spolupráci s partnery v 

každé zemi rozhodne o nejlepší Myth Busting Action na základě následujících kritérií: 

• shoda s tématy pro Myth Busting Action (5 bodů) 

• efektivita komunikace (5 bodů) 

• originalita tématu (5 bodů) 

• kvalita realizace (5 bodů) 

Aby produkty mohly být považovány za klasifikovatelné, musí získat alespoň 10/20 bodů. 

 

2. Evropská úroveň (duben 2021): Nejlepší Myth Busting Action (1) vybraná v každé zemi 

projektu bude zviditelněna na webových stránkách projektu, ve specializované sekci a 

předložena k online hlasování.  

Prostřednictvím tohoto webu bude možné, aby všichni uživatelé tohoto webu hlasovali 

jednoduchým LIKE za oblíbenou Myth Busting Action v Evropě. Každá osoba může 

hlasovat pro více produktů, ale pro každý produkt je možné dát pouze jeden hlas. Hlas se 

zaregistruje kliknutím na „Líbí se“. 

PODMÍNKY PRO VÝBĚR NEJLEPŠÍCH MYTH 

BUSTING ACTIONS NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 
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Součet hlasů získaných online se přiřadí ke každému produktu jako skóre. Počet hlasů 

bude viditelný pod každým produktem. Bude oceněn produkt, který získá nejvíce hlasů. 

 

Vítěz bude oznámen online na webových stránkách projektu a na profilech sociálních médií 

partnerů na facebookové stránce projektu 31. května 2021. 

 

Nejlepší akce Myth Busting Action bude propagována prostřednictvím sociálních médií partnerů 

a bude zahrnuta do European recommendation paper (IO4) jako osvědčený postup, jak čelit 

falešným zprávám, na sociálních médiích a v tiskových zprávách o projektu, a nakonec na 

závěrečném setkání projektu. 

 

Co má Myth Busting Action zahrnovat? 

Účastníci mají za úkol vytvořit multimediální produkt, který identifikuje propagandu, manipulaci a 

falešné zprávy online a představí skutečný příběh. 

Účastníci mohou se svou akcí / svým produktem: 

• popsat, jak vypadají falešné zprávy a jak je identifikovat a čelit jim; 

• popsat osobní zkušenost s falešnými zprávami; 

• popsat, jak se bránit před falešnými zprávami konkrétními činy. 

 

Multimediální produkt může zahrnovat: 

• Článek, komiks (vytvořený například v jazyku Scratch) nebo digitální vyprávění na téma 

soutěže. Každý návrh musí být doprovázen výzkumem prezentovaným v textovém 

editoru a jeho kvalita přispěje k celkovému hodnocení projektu. 

• Reklamní sdělení v délce maximálně 90 sekund. Musí být doprovázeno jednou 

multimediální prezentací v PowerPointu (nebo open-source ekvivalentu), jejíž kvalita 

přispěje k celkovému hodnocení projektu. 

• Fotografie/plakát. Každý návrh musí být doprovázen multimediální prezentací (v 

PowerPointu nebo open-source ekvivalentu), jejíž kvalita přispěje k celkovému hodnocení 

projektu. 

• Článek představující skutečný příběh v porovnání se zdrojem, který byl identifikován jako 

falešná zpráva, propaganda či manipulace. V tomto případě je třeba uvést zdroje, které 

ověřují důvěryhodnost vašeho článku. 

 

Všechny produkty musí být od začátku do konce originálním výtvorem. 

Produkce musí být v angličtině nebo v jazyce daného účastníka, ale s přidáním anglických 

titulků (velmi snadně a bezplatně je titulky možné vytvořit na stránkách: https://amara.org/en/). 

 

Kdo se může zúčastnit? 

NEETs (mladí nezaměstnaní lidé mimo vzdělávací systém, pozn. překl.), mladí zranitelní lidé a 

mladí lidé obecně, ve věku 15-35 let. 

 

https://amara.org/en/
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Jak budou týmy vytvořeny? 

Týmy lze vytvořit jako: 

a) 1 mladý influencer ve spolupráci s 5 jednotlivci. Budeme tak mít pět různých týmů, vzhledem 

k tomu, že máme pět influencerů. (Celkový počet zůstane stejný) 

b) 1 mladý influencer vytvoří skupiny dvou až pěti účastníků. (Celkový počet zůstane stejný) 

c) 1 nebo více mladých influencerů můžou vytvořit Myth Busting Teams s jedním nebo více 

mladými lidmi. (Celkový počet zůstane stejný) 

 

Kdy se bude akce Myth Busting Action konat? 

Od prosince 2020 do dubna 2021. 

 

Kam zaslat produkty? 

Produkce prosím zašlete na youthmythbusters@gmail.com 

Zajistěte, aby nebyly použity žádné obrázky, hudba ani obsah chráněný autorskými právy. 

 

Jaká je cena pro vítěze? 

Cena pro vítězný tým je 12 000 CZK.  

 

 

 
 

PRAVIDLA ÚČASTI 

 

1. Vstupem do akce Myth Busting Action souhlasíte a berete na vědomí, že organizace 

YOUTH MYTHBUSTERS / KMOP bude přijímat vaše registrační údaje. Všechny osobní 

údaje budou používány organizací YOUTH MYTHBUSTERS / KMOP v souladu se 

zásadami ochrany osobních údajů. 

 

2. Pro zapojení do soutěže odesílejte své produkty e-mailem na 

youthmythbusters@gmail.com. Výrobky musí být označeny jménem žadatele a jeho/její 
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zemí, například: Mario-Rossi_Italy.jpg. Produkty zaslané bez správného štítku nebudou 

považovány za způsobilé účasti. 

3. Fotografie musí být uloženy ve formátu *.jpg při 300PPI – doporučená velikost je 1300 x 

867 px. Velikost může být max. 3 MB. 

 

4. Video může mít maximální délku 90 sekund (v případě potřeby s anglickými titulky; velmi 

snadně a bezplatně je titulky možné vytvořit na stránkách: https://amara.org/en/). Budou 

přijímány jakékoli formáty videa kompatibilní s YouTube. 

 

5. Články mohou mít maximálně 200 slov. 

 

6. Každý tým může odeslat pouze 1 produkt. 

 

7. Účastníci jsou jediným vlastníkem a autorem produktu. YOUTH MYTHBUSTERS nečerpá 

obrázky zdarma. Účastníci si ponechávají 100% autorská práva na své dílo. Motivací 

YOUTH MYTHBUSTERS je zvyšování povědomí o důležitých problémech jako jsou 

falešné zprávy, manipulace a propaganda. Vítěz bude muset podepsat kopii smlouvy, aby 

projekt mohl práci zveřejnit. 

 

8. Produkty nesmí obsahovat žádný porušující, výhružný, falešný, zavádějící, urážlivý, 

obtěžující, pomlouvačný, vulgární, obscénní, skandální, pobuřující či pornografický obsah 

a nesmí obsahovat žádný materiál, který by mohl představovat nebo podněcovat jednání, 

které by bylo považováno za trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak 

porušovat jakýkoli zákon. 

 

9. Produkty nesmějí zasahovat do autorských práv, ochranných známek, smluvních práv 

nebo jakýchkoli jiných práv k duševnímu vlastnictví jakékoli třetí osoby nebo subjektu 

nebo porušovat práva na soukromí nebo publicitu jakékoli osoby a nesmí zahrnovat: 

- ochranné známky vlastněné třetími stranami 

- materiály chráněné autorskými právy vlastněné třetími stranami (včetně filmových 

dialogů nebo hudebních skladeb) 

- jména, podobnosti, hlasy nebo jiné charakteristiky identifikující celebrity nebo jiné 

osobnosti veřejného života, živé i mrtvé 

 

10. Vyloučení z akce je možné v případě produktů, které nejsou považovány za relevantní 

pro předmět soutěže, a/nebo v případě nesrovnalostí zjištěných v online hlasování v 

důsledku včasného ověření. 

 

 

 

 

https://amara.org/en/
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HODNOCENÍ PRODUKTŮ 

Výběr nejlepší akce Myth Busting Action bude proveden ve dvou krocích: 

1. Celonárodní úroveň (březen 2021): Národní poradenská rada ve spolupráci s partnery v 

každé zemi rozhodne o nejlepší Myth Busting Action na základě následujících kritérií: 

• shoda s tématy pro Myth Busting Action (5 bodů) 

• efektivita komunikace (5 bodů) 

• originalita tématu (5 bodů) 

• kvalita realizace (5 bodů) 

Aby produkty mohly být považovány za klasifikovatelné, musí získat alespoň 10/20 bodů. 

 

2. Evropská úroveň (duben 2021): Nejlepší Myth Busting Action (1) vybraná v každé zemi 

projektu bude zviditelněna na webových stránkách projektu, ve specializované sekci a 

předložena k online hlasování.  

Prostřednictvím tohoto webu bude možné, aby všichni uživatelé tohoto webu hlasovali 

jednoduchým LIKE za oblíbenou Myth Busting Action v Evropě. Každá osoba může 

hlasovat pro více produktů, ale pro každý produkt je možné dát pouze jeden hlas. Hlas se 

zaregistruje kliknutím na „Líbí se“. 

Součet hlasů získaných online se přiřadí ke každému produktu jako skóre. Počet hlasů 

bude viditelný pod každým produktem. Bude oceněn produkt, který získá nejvíce hlasů. 

 

Vítěz bude oznámen online na webových stránkách projektu a na profilech sociálních médií 

partnerů na facebookové stránce projektu 31. května 2021. 

 

 

 

SOUHLAS 

Účast v soutěži předpokládá úplnou znalost a přijetí těchto pravidel. V situaci nastalé mimo 

kontrolu YOUTHMYTHBUSTERS s dopadem na Myth Busting Actions si organizátoři vyhrazují 

právo dle svého uvážení změnit podmínky akce a účastníci soutěže souhlasí, že se v tomto 

případě neváže na organizátory žádná odpovědnost. 

 

 

 


