Metodika pro využití filmu

ve školním prostředí

Metodika pro využití filmu
1. Vznik filmu a teoretická východiska
Snímek Maturant vznikl s cílem upozornit na společenskou nebezpečnost
podněcování ke kriminalitě z nenávisti, fake news na internetu. Příběh popisuje
osmnáctiletého chlapce, který vyrůstá v nepodnětném rodinném prostředí.
Neudělá maturitu, místo přípravy na náhradní termín se postupně izoluje od
okolí. Uzavírá se do světa virtuální komunikace, kde jsou zneužívána slova jako
fakta a pravda. Postupně dochází ke změně jeho psychiky do stavu, z něhož
nemusí být cesta zpět.

O filmu
Režie: Braňo Holiček
Hrají: Antonín Mašek, Lucie Žáčková, Jan Hájek
Doporučený věk 13+
ČSFD: https://www.csfd.cz/film/732008-maturant/prehled/
Youtube: https://youtu.be/8Z6KBNYPZ-4
Fake news: vymyšlené zprávy podávané jako fakta, šířené po internetu či skrze
jiná média, obvykle vytvořená k ovlivnění politických názorů nebo jako vtip.
Hoax: falešná zpráva, která se vydává za skutečnou, podvod, mystifikace.
Troll: účastník internetové komunikace, který záměrně provokuje, uráží,
vyvolává kontroverzi s cílem vyprovokovat od druhých odezvu v podobě
hádky. Trolling také využíván pro dezinformační činnost jako například šíření
poplašných zpráv, či propagaci výrobků a hnutí.

Hate crime: česky také trestný čin z nenávisti; jedná se o trestnou činnost,
která je vedena motivem nesnášenlivosti a předsudků vůči oběti na základě
jejího (i domnělého) členství v určité sociální skupině (např. etnicita,
náboženství, sexuální orientace a další).
Prokrastinace: chronická tendence k oddalování či odkládání úkolů
a povinností, především těch, které jsou vnímány jako nepříjemné či obtížné.
Populismus: v tomto kontextu se jedná o způsob prezentování některých stran
a politických hnutí, které se snaží získat co nejvíce voličů skrze důraz na taková
témata, která vzbuzují silné emoce u veřejnosti. Obvykle slibuje taková řešení,
která jsou pro veřejnost líbivá, avšak v praxi prakticky nereálná.
Zásady vedení diskuse
Film otevírá zajímavá témata, a musíme si uvědomit, že vzhledem k jeho
neuzavřenosti a nejednoznačnosti jej každý může vnímat jinak a zaujmout
jiný úhel pohledu. Především studenti SŠ mohou mít vzhledem k věku
velmi vyhraněné názory. Cílem je otevřít diskusi, která bude respektovat
všechny názory, proto výroky studentů nehodnotíme, nekritizujeme či
nezesměšňujeme. Pokud bychom to dělali, studenti by se uzavřeli a odpovídali
by tak, jak by to vedoucí diskuse očekával a chtěl. Klademe však důraz na
svobodnou volbu, ze které také pramení odpovědnost a důsledky.

2. Vazba využití filmu Maturant na strategické dokumenty MŠMT
Problematika filmu je v souladu s obsahem všeobecné primární prevence
rizikového chování (Národní strategie primární prevence rizikového chování
dětí a mládeže na období 2019 - 2027, Akční plán realizace národní strategie
primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2021)

RVP pro základní vzdělávání
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Lidé kolem nás
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou
tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
Člověk a jeho zdraví
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle
vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek

ČLOVĚK A SPOLEČNOST
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Člověk ve společnosti
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
Člověk jako jedinec
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních
i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe
i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
Člověk, stát a právo
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si
rizika jejich porušování
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede
jejich příklady

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka;
uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti
komunikační obrany proti manipulaci a agresi
Učivo
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
•
		
•
		
		
		
		

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; 		
zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity
seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení
osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání hodnotových
postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských
vztazích; pomáhající a prosociální chování

DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY
ETICKÁ VÝCHOVA
EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých
a přiměřeně situaci EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby,
objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení médií

Učivo
ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ
• obrana před manipulací – asertivní techniky – manipulace
REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY
•
		
		
		
•
		
		
		
•
		

pozitivní vzory versus pochybné idoly – senzibilizace pro rozlišování vzorů,
vliv reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní 		
rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny, smysl autority, 		
vztah k autoritě
podpora pozitivního působení televize a médií – nabídka pozitivních vzorů 		
v médiích, kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání
agrese, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, účinná obrana proti 		
manipulaci médii, média a volný čas
já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný
život, mé schopnosti a společnost, zdravý způsob života

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
duchovní rozměr člověka – obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným
světovým názorem, informace o různých světonázorech
Průřezová témata – pouze příklady
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj
• Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly,
		 sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace 			
		 vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků
		 k jejich dosažení

Sociální rozvoj
• Poznávání lidí – rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod
		 v odlišnostech
• Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy,
		 empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; 		
		 lidská práva jako regulativ vztahů;
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
•
		
		
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		

Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální 			
zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako
součást etnika; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo
příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních 		
rozdílů v České republice a v Evropě
Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; 		
udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na
jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
vztahy mezi kulturami; předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky
diskriminace;
Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí,
ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; projevy
rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj
v budoucnosti; komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin,
vstřícný postoj k odlišnostem;
Princip sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění každého
jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;
nekonfliktní život v multikulturní společnosti; otázka lidských práv;

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
•
		
•
		

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu 		
ke zpravodajství, chápání podstaty mediálního
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - hlavní rysy
reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii jako 		

		
		
		
•
		
		

reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení
sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze
znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
Vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autora
v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření
či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci;

RVP pro gymnázia / střední odborné vzdělávání
Obdobně i v RVP pro SŠ nalezneme oporu pro zařazení filmu do výuky:
Vzdělávací oblast Člověk a společnost
• vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví
• vzdělávací obor Výchova ke zdraví
Průřezová témata
• Osobnostně sociální výchova
• Multikulturní výchova
• Mediální výchova

3. Možnosti využití filmu – varianta 1
Pustit film a postupně stopovat - zaměřeno na pravdu a lež na internetu,
prokrastinaci, seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení
sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací;
stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů
v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování.

Čas

Dotaz

Pozn.

0:45

Jaká charakteristika
Romana tě napadá,
když vidíš jeho pokoj?
Jaký podle tebe je?

Nebezpečí haló efektu první dojem

2:50

Co Romanovi asi běží
hlavou?

3:05

Co vede Romana
sledovat toto video?
Proč by ho měl sdílet?

4:42

Jak ví Roman, že sem
migranti jezdí proti vůli
většiny občanů?

5:10

Kamarádi, nálada na
ně… V čem je výhodné
kamarády ignorovat?

6:18

Proč sdílí příspěvek?

teroristický čin, vrah
Breivik - popírání faktů

7:25

V čem by mělo být to
zamyšlení? Obhajuje
masového vraha nebo
ne?

Varování kamaráda
(Mára Stejskal)

Čas

Dotaz

8:05

Proč odmítá kamarády? kámoši - poslal je do
prdele

10:07

Pozn.

Hledání nových
kamarádů :-)

10:45

Měl by se registrovat na
fóru? Co mu to přinese?

11:42

A proč ne pod pravým
jménem?

14:04 / 15:01

trestný čin - nahlášení
bomby

Integrační centrum pro
cizince

16:20

komisionální
přezkoušení - volá TU

zablokoval TU

18:45

Jde dělat livestream.

Je Roman líný?

19:57

Na co potřebuje nůž?

otec

21:48

Proč odmítá kamarády
ze školy?

Vyprovokoval rvačku
schválně? Nebo se to
jenom zvrtlo?

23:23

23:39

Jaké je jeho rodinné
zázemí?

Stazicka12: to je dement
a vy taky nevidíte, že to
není prdel?
Proč nikdo nereaguje?

vyzývání k nabodnutí
dalších, ženy, řidiče…

Návazná aktivita - prokrastinace (20 – 25minut)
Název: Čtyři rohy
Cíl: Pojmenovat svůj vlastní postoj ve vztahu k plnění úkolů / povinností.
Instrukce a realizace:
Postav se do jednoho ze 4 rohů, podle toho, jak plníš své povinnosti:
1) V prvním rohu stojí ti, kteří plní všechny své povinnosti hned.
2) Ve druhém rohu stojí ti, kteří plní své povinnosti hned, když to jde.
			 Jsou ale situace (málo), kdy to nejde hned.
3) Ve třetím rohu stojí ti, kteří to mají s plněním povinností půl na půl.
			 Někdy plním hned, někdy odkládám.
4) V posledním rohu stojí ti, kteří dělají všechno na poslední chvíli.
5) Jakmile se žáci rozestaví, položíme otázku: Proč stojíš tam, kde stojíš? 		
			 Okomentuj to prosím.

Otázky, které klademe žákům po tomto vyjádření.
• Jsem spokojen/a s tím, kde stojím?
• Chtěl/a bych stát…
• Nemohl/a bych stát…
• Obdivuji lidi, kteří…
• Nechápu lidi, kteří…

Shrnutí techniky:
Na konci je třeba žákům vysvětlit, že cílem aktivity bylo pojmenovat si, jak
to mám s plněním povinností a případně se zamyslet nad tím, jestli mi to
vyhovuje nebo bych chtěl/a něco změnit.

4. Možnosti využití filmu - varianta 2
Společně s žáky si v rámci výuky pusťte film Maturant, který využijeme jako
motivaci pro téma kyberšikany. Je také možné pustit pouze určitou pasáž
filmu.
Otázky k diskuzi:
1.		 Můžete umístit na internet fotky či video cizích lidí?
2.		 Proč myslíte, že lidé v autobuse nereagovali na to, že je někdo natáčí?
3.		 Jak myslíte, že příběh pokračoval dál?
4. Jak by mohl příběh pokračovat, kdyby Roman nepotkal v autobuse muže
			 s dredy?
5.		 S jakými informacemi sdílenými na SNS1 se setkáváte? Pokud ano,
			 s jakou formou? Vnímáte některé informace jako nevhodné? Proč?
			 Co naopak podle vás na sítě patří? Vztahují se k tomu nějaká rizika?
Odpovědi:
1.		 Ne.
2.		 Norma skupinového myšlení - čím déle se nikdo neozve, tím spíše si lidi
			 myslí, že to ostatním nevadí. Strach.
3.		 Studenty nevedeme ke konkrétní “správné” odpovědi, respektujeme jejich
			 názory a nehodnotíme je.
4. Nejspíš by ověřil, že nikde uprchlíci nejsou.
			 a. Přešla by ho víra v to, že jsou? Proč ano a proč ne?
			 b. Jak by to zdůvodnil “Vlastik Sluškin”, že Roman uprchlíky nenašel?
5.		 Se studenty vedeme diskusi.

1 SNS - Social networking service; služba sociálních sítí, online nástroj pro vytvoření vztahů s jinými lidmi sdílejícími stejný
zájem, názor či vztah. Dojde k vytvoření spojení mezi profily, uživatelé pak sdílejí zprávy, komentáře apod.

5. Možnosti využití filmu - varianta 3
Společně s žáky si v rámci výuky pusťte film Maturant, který využijeme jako
motivaci pro téma fake news, hoax.
Otázky k diskuzi:
1.		 Co vedlo Romana k tomu, že se přihlásil do fóra ČSLA2?
2.		 Co jsou to fake news, hoax, kdo je troll?
3.		 Setkali jste se už s nějakou takovou zprávou? Na čem jste poznali,
			 že je zpráva falešná?
4. Jaké zdroje podle vás jsou a nejsou spolehlivé? Odkud čerpáte informace
			 o dění ve společnosti?
5.		 Proč podle vás lidé věří fake news, hoaxům?
6. Jak se lze bránit falešným informacím?
7.		 Co vede autory fake news a hoaxů k tomu, aby je vytvářeli a rozšiřovali?
8. Dopouští se ti, kteří vytváří, rozšiřují takové zprávy, trestných činů?
Odpovědi:
1.		 Hodně z toho slyšel doma (otec nadává na systém, na EU,...); možná cítil
			 pocit osobního selhání, podpořený tlakem z rodiny, pocit nepochopení
			 ze strany přátel -> pochopení a podporu získal ze strany extremisty.
2.		 Viz část 1 Vznik filmu a teoretická východiska.
3.		 Diskutujeme se studenty.
4. Diskutujeme se studenty.
5.		 Dezinformace cílí na emoce (vyvolávají např. strach, obavy); pro lidi
			 je evolučně výhodné věřit stejným věcem jako lidé kolem, aby nebyli
			 vyčleněni ze své sociální skupiny - tedy obavy, jak na náš názor zareaguje
			 okolí, pokud bude moc odlišný; je to jednodušší než ověřovat si informace
			 a zpochybňovat; pokud někdo něčemu věří, těžko se to zpochybní

			 vědeckými argumenty; pokud jsme něčím silně emočně zasaženi, tím
			 pravděpodobněji reagujeme a sdílíme dále; ani je nenapadne, že by si měli
			 informaci ověřit.
6. Ověřovat si zdroj informace, ověřit si na spolehlivých webových stránkách,
			 které sledují a monitorují falešné zprávy, nezůstat pouze u čtení titulku,
			 ověřit si zdroj fotografie a videa a to, zda nejsou upraveny.
7.		 Zábava pro autora - myslí to jako vtip; někteří lidé zprávě skutečně věří;
			 snaha autora získat peníze (skrze virus, malware, ransomware, prostředek
			 phishingu, napadení počítače); cílem je získat návštěvnost nějaké stránky;
			 ovlivnění veřejného mínění a tím například politických preferencí.
8.		 Viz varianta 4.

2 “Českoslovenští vojáci v záloze” - www.csla.komuna.cz

6. Možnosti využití filmu – varianta 4
Pustit film, který využijeme pro účel zvyšování právního vědomí žáků
a studentů. Žáky požádáme, aby si každý při sledování zaznamenával situace,
kdy dochází k protiprávnímu jednání.

čas videa

popis situace

trestný čin

6.15

Popírání teroristického činu
Breivika na sociální síti
a zpochybňování jeho činu.

Podpora a propagace
terorismu dle ust. §
312e/1,4a tr. zákona.

14.46

Volání do Integračního centra
pro cizince za účelem oznámení
bomby.

Šíření poplašné zprávy
dle ust. § 357/1,2 tr.
zákona.

15.51

Schvalování telefonátu do
Integračního centra, že je v něm
bomba a lítost nad tím, že se
jednalo jen o šíření poplašné
zprávy a nebo dokonaný čin.
Podmínkou je však „na veřejnosti“.
Což je splněno pokud Fórum ČSLA
je volně veřejnosti přístupné po
přihlášení. A dále podněcování
k nenávisti k údajným uprchlíkům
tím, že je schvalováno volání
o uložení bomby, která by usmrtila
uprchlíky a jejich pomocníky.

Schvalování tr. činu dle
ust. § 365/1 tr. zákona.
Podněcování k nenávisti
vůči skupině osob nebo
k omezování jejich práv
a svobod dle ust. § 356/
1,3 tr. zákona.

22.38 – 23.41

V MHD hlavní postava natáčí
Stream reportáž zaměřenou
na možnou přítomnost cizinců
(uprchlíků) v Plzni. Natáčí bez
předem dohodnutého souhlasu
cestující a nejprve slovně
a následně fyzicky napadne
cestujícího, kterého dle jeho zjevu
(dreadař) odhaduje na tzv. „vítače
či sluníčkáře“ (pojem pro osoby
obhajující uprchlíky).Ten se zlobí,
že je natáčen, ohradí se
a pokusí se natáčení zabránit, tím,
že hlavní postavě rozbije zařízení.
Ta následně ve vzteku vezme nůž,
který má ukrytý pravděpodobně
v bundě a muže bodne. Tím mu
způsobí zranění. Neposkytne mu
pomoc. Při veřejném natáčení
chatují fanoušci hlavní postavy
i jeho odpůrci. Mnozí akci schvalují
a to i pobodání. V chatu podněcují
k nenávisti i násilí.

Podněcování k nenávisti
vůči skupině osob nebo
k omezování jejich práv
a svobod dle ust. § 356/
1,3 tr. zákona.
(hlavní postava)
Podněcování k nenávisti
vůči skupině osob nebo
k omezování jejich práv
a svobod dle ust. § 356/
1,3 tr. zákona.
(lidé na chatu)
Schvalování tr. činu dle
ust. § 365/1 tr. zákona.
(lidé na chatu)
Výtržnictví dle ust. §
358/1 tr. zákona.
Neposkytnutí pomoci
dle ust. § 150/1 tr. zákona.
Ublížení na zdraví dle
ust. § 146/1,2 písm e) tr.
zákona.
NEBO
Těžké ublížení na zdraví
dle ust. § 145/1,2 písm. f)
tr. zákona.

Poznámka:
Po provedení odborného posudku (například psychologické vyšetření)
k osobě pachatele a provedení dalšího šetření k jeho minulosti v souvislosti
s výše uvedenou trestnou činností (např. kontakt s neonacisty, návštěvy
koncertů rasistických či xenofobních kapel, demonstrace apod.) může dojít
k překvalifikování na pokus Vraždy dle ust.§ 140/1,3 písm. g) nebo pokusu
o Zabití dle ust. § 141/1. V těchto případech by se však musel prokázat úmysl
a to opět za pomoci znalce, který by určil směr útoku, razanci útoku s možným
úmyslem osobu oběti zabít či ne. A další zkoumání činu.
V souvislosti s možným souběhem případů Podpory a propagace terorismu
dle ust. § 312e/1,4a, dále s Šířením poplašné zprávy dle ust. § 357/1,2
a Podněcováním k nenávisti vúči skupině osob nebo k omezování jejich práv
a svobod dle ust. § 356/ 1,3 by v dalším prověřování a vyšetřování mohly být
zjištěny skutečnosti, že jmenovaný byl součástí organizované skupiny. V této
souvislosti lze vykonat Domovní prohlídku dle ust. § 82/ 1 tr. řádu, je-li důvodné
podezření, že v bytě nebo v jiné prostoře sloužící k bydlení nebo v prostorách
k nim náležejících (obydlí) je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení (počítač,
další materiály). Domovní prohlídce však lze předejít vyzváním k vydání věci.
V souvislosti s osobou pachatele je také možnost zažádat soud cestou státního
zástupce o vazbu. A to z důvodu: a) útěku, b) ovlivňování svědků / v autobuse/,
c) opakování trestné činnosti.
Prezentovaný právní názor by se v praxi nemusel shodovat s názorem státního
zástupce (za stát) či s názory právníků obviněného a následně obžalovaného.
O všem musí rozhodnout soud. Z předložených podezření ze spáchání
několika trestných činů, mohou nakonec projít až k soudu jen některé z nich.

7. Kam se obrátit o pomoc v krizové
situaci?
Linka bezpečí 			
Policie ČR				
Dětské krizové centrum		
Poradenské služby Prevalis
Bezpečně na netu			
Poradna E-Bezpečí			

116 111
158
778 510 510
http://prevalis.org/poradna
http://www.bezpecnenanetu.cz
www.napisnam.cz

8. Zdroje informací k problematice:
Weby zaměřující se na ověřování informací a nezávislou žurnalistiku:
https://manipulatori.cz/
https://www.hoax.cz/
https://www.hatefree.cz/
https://demagog.cz/
https://hlidacipes.org/
https://zvolsi.info/blog/
Letáky E-Bezpečí k fake news:
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/novinky/1266-2017-10-26-11-23-24

8. Zdroje informací k problematice:
Weby zaměřující se na ověřování informací a nezávislou žurnalistiku:
https://manipulatori.cz/
https://www.hoax.cz/
https://www.hatefree.cz/
https://demagog.cz/
https://hlidacipes.org/
https://zvolsi.info/blog/
Letáky E-Bezpečí k fake news:
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/novinky/1266-2017-10-26-11-23-24

Metodika pro využití filmu Maturant ve školním prostředí
Zpracovali:

Metodika pro využití filmu Maturant ve školním prostředí

Zpracovali:
Mgr. Monika
Hačecká,
Mgr. Miroslav
Hricz, Hricz,
Mgr. Bc.
Hromas,
Mgr.
Monika Hačecká,
Mgr. Miroslav
Mgr.Jakub
Bc. Jakub
Hromas,
Mgr. et Mgr. Klára
Vožechová,
Mgr.
Hedvika
Zmeková
Mgr. et Mgr. Klára Vožechová, Mgr. Hedvika Zmeková

Prevalis, z. s.
Prevalis, z. s.
Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
www.prevalis.org

www.prevalis.org
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