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...ale bude to stačit?...ale bude to stačit?

Hlášení EU:

S rostoucí konektivitou a klesajícími cenami osobních počítačů a chytrých telefonů 
získává stále více lidí přístup k online médiím. Tento trend přichází s řadou rizik, jako 
je vystavení škodlivému obsahu nebo zmanipulování ke sdílení soukromých informací. Ta 
mají nevyhnutelný negativní vliv na to, jak se uživatelé médií chovají a cítí, když narazí 
na mediální obsah a zapojí se do něj. Pokrok ve vývoji médií a tok informací záro-
veň vyžaduje od publika určité kompetence, jako je bezpečný přístup, kritická analýza 
a hodnocení zdrojů, aby bylo možné informace efektivně zpracovat. Vznikla nová 
disciplína, která v roce 2011 dostala název Mediální a informační gramotnost “ nebo 
zkráceně MIL“



 

Zatím v ČR:

Kritické myšlení je jednou ze základních kompetencí 21. století



V kontextu kritického mediálního konzumenta by se kritické otázky s největší pravděpodobností 
týkaly motivů autora. Jak byly informace ověřeny? Kdo by mohl mít prospěch z šíření takových 
informací? To může také znamenat, že jste vnímáni jako negativní osoba, zejména v situacích, 
kdy by například nebral nic, jako nominální hodnotu, mohlo rozrušit vašeho partnera v rozhovoru. 
Kritici myslitelé by raději debatovali prostřednictvím dialogu, než aby souhlasili s předem defi-
novaným postojem. Na druhou stranu myšlenka kritizovat není o negativním postoji, ale spíše o 
upřímných reakcích.

ABYSTE POROZUMĚLI PRŮSEČÍKU KRITICKÉHO MYŠLENÍ A MIL, ZKUSTE O SOBĚ PŘEMÝŠLET 
JAKO O DETEKTIVOVI I V TĚCH NEJVŠEDNĚJŠÍCH KAŽDODENNÍCH SITUACÍCH



CRITICAL THINKING SUITCASE

Cílem CTS je podpora vzdělávání žáků a studentů, zlepšování úrovně mediální gramotnosti od-
borné i laické veřejnosti, podpora rozvíjení kritického myšlení, atp. A to zajímavou formou, pomo-
cí konstruktivního dialogu mezi různými skupinami obyvatel. Nechceme přinášet hotové názory 
a návody na správné řešení, ale chceme vyvolat kvalitní debatu a přimět účastníky (včetně novi-
nářů) kriticky přemýšlet.

KUFŘÍK (NÁSTROJŮ) KRITICKÉHO MYŠLENÍ

Sada nástrojů, která se skládá ze sady online a offline her, příběhů, videí a dal-
ších interaktivních materiálů, které se zaměří na různé cílové skupiny Budou 
snadno šiřitelné a pomohou učitelům (i dalším zájemcům-rodičům) v jejich výu-
ce kritického myšlení.

„Jsou důležitější otázky 
nebo odpovědi?“

CTS MUSÍ ZASÁHNOUT TYTO CÍLE
mládež – studenti základních a středních škol

pedagogy, učitele, odbornou veřejnost a studenty VŠ
širokou veřejnost (včetně firemních klientů)



 Chceme se odlišit i výběrem témat (nebo jiným přístupem k nim), dát hlas minoritním (kontroverzním) 
názorům - pokud zajímavě rozšiřují pohled na danou problematiku (a nejsou v rozporu s právním řádem). 
Jde o dlouhodobý otevřený projekt, který budeme rozšiřovat o další partnery a jejich nástroje.

KRITICKÉ MYŠLENÍ (znalost kontextu) vytváří zejména tyto kompetence:

-  ekonomický styl myšlení a finanční gramotnost (ekonomie, finance, matematika)
-  znalost historických a politických souvislostí (historie a politologie)
-  digitální kompetence - práce s informací v době internetu (žurnalistika a nová
              média)
-  mediální gramotnost a znalost mediálního prostředí (současnost i historie jednot-
             livých médií a jejich financování) 
-            čtenářská gramotnost
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