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Náš cíl
Součástí výzkumu De Facto je i průzkum 
praktik výuky učitelů a studentů (16+). 
Doposud máme více než 740 
respondentů ze strany pedagogů a více 
než 1900 odpovědí od studentů.

Průzkumu se máte šanci zúčastnit jako 
učitel či student starší 16 let a to pouze 
do srpna 2019. Vyplnění dotazníku 
nezabere více než 5 minut.

V následujících měsících zveřejníme 
některá data na našich webových 
stránkách a v informačních bulletinech a 
nejzajímavější poznatky.

Online průzkumy pro učitele a 
studenty:

https://defacto.space/de-facto-key-surveys/

 

Náš první newsletter
V prvním newsletteru se seznámíte s naším projektem, 
jeho partnery, účelem a zejména pak jak může být jeho 
výsledek užitečný pro učitele či žáka. Chceme, abyste se i 
vy stali skutečnými detektivy dat, a v každém newsletteru 
najdete novou výzvu. Na konci pak všichni účastníci získají 
ceny. 

Od startu k prvním 
výsledkům
Partneři De Facto se poprvé setkali v Sofi 15. - 16. října a 
zahájili projekt. NTCenter, koordinátor, uspořádal intenzivní 
setkání s denním tématem věnovaným vědeckému základu 
konceptu De Facto. Zahájili jsme průzkum o využívání 
informací učiteli a studenty a shromáždili jsme všechny 
nejnovější informace o typech dezinformací, a získali tak 
11 hlavních typů dezinformací. Pro každý z typů najdete na 
webových stránkách popis a příklady.

Všechny informace, které jsou - záměrně nebo ne - 
vytvořeny tak, aby uváděly v omyl a případně škodily, 
mohou být roztříděny na těchto 11 typů dezinformací, 
které jsme vytvořili jako základ komplexního modelu De 
Facto. V roce 2019 jsme navrhli novou a rozšířenou 
klasifkaci typů obsahu (na základě Wardle, 2017). 

Zatímco klasifkace musí být aplikovatelná na všechny 
druhy dezinformací, hledali jsme specifcké rozšíření, které 
by odpovídalo kontextu vzdělávání a odborné přípravy:

- Falešné spojení a chybně interpretovaný obsah
- Pseudověda
- Hoaxy
- Obsah teorie spiknutí
- Partyzánský obsah
- Podvodný obsah
- Falešná umělá inteligence (AI)
- Hluboký falešný obsah

„Vliv misinformace a dezinformace na politiku a zpravodajství se v poslední 
době dostal do hledáčku veřejnosti. De Facto zkoumá negativní dopad 
misinformací a dezinformací poté, kdy se stanou zdroji informací na 
internetu pro studenty všech věkových kategorií a různých studijních 
kontextech. 

Jaký mají dopad na vzdělávání? Jaký je jejich dopad na nás?

Kromě teoretických poznatků o různých typech dezinformací bude 
výsledkem našeho projektu analogový a digitální algoritmus, který zjistí, zda 
jsou informace spolehlivé, a pokud ne, o jaký je typ dezinformace se jedná. 
Kontrola faktů může být použita pro všechny druhy informací, textu, 
obrázků a videa.“

https://defacto.space/de-facto-key-surveys/


Lut De Jaegher
Lut De Jaegher má magisterský titul v oboru aplikované 
ekonomie, začala pracovat v Hewlett Packard a v současné 
době pracuje 20 let na katedře pro vzdělávání učitelů,  
předmět počítačová věda, jako lektor „digitální a sociální 
mediální gramotnosti“, „výpočetního myšlení“ a 
„smíšeného učení “.

Lut má zkušenosti s mezinárodními i národními projekty v 
různých oblastech. Její odbornost spočívá v projektech 
souvisejících s inovativním online a F2F učením, digitální 
gramotností, komunikačními strategiemi a interkulturní 
komunikací.

Je moderátorkou mezinárodních kongresů jako ATEE 
(Europe) a NAPDS (Spojené státy) a podílí se na 
poradenství v oblasti mediální gramotnosti a počítačového 
myšlení pro oddělení celoživotního vzdělávání AHS. 
 

Artevelde 
University College
Artevelde University College se nachází 
ve městě Gent v Belgii a je členem 
Asociace univerzit v Gentu, která je 
sdružením 4 institucí pro vysokoškolské 
vzdělávání. K dispozici je devět školních 
areálů, rozložených po krásném městě 
Gentu.

Artevelde je jednou z největších 
institucí vysokoškolského vzdělávání s 
více než 14 000 studenty. 

Artevelde nabízí 17 bakalářských 
programů, např. komunikační 
management, žurnalistika, 
ošetřovatelství, sociální práce, 
vzdělávání učitelů, grafcký design, 5 
mezinárodních semestrálních programů 
vyučovaných v angličtině, např. 
International Business Management a 
International Ofce Management, 5 
pokročilých bakalářských programů jako 
je onkologie pro pokročilé, rozvoj školy 
pro pokročilé, 23 postgraduálních 
studijních programů, jako je 
interkulturní práce a koučování, 
autismus, řízení lidských zdrojů, trenér 
zaměstnanosti.

Artevelde University College také 
poskytuje kurzy celoživotního 
vzdělávání organizováním seminářů a 
školení. 

De Facto je výsledkem intenzivní a 
inspirativní týmové práce. Každý 
partner projektu se ujímá vedení v 
jednom nebo více intelektuálních 
výstupech. Artevelde University College 
je vedoucím partnerem pro mapování a 
vytváření klasifkace dezinformačních 
typů a klíčových slov jako referencí pro 
pedagogy a studenty. 

Výsledky lze konzultovat na webových 
stránkách De Facto 
https://defacto.space/results-documents
-and-tools/

Fakt nebo fkce:  ýzva 1
Facebook vás odposlouchává mikrofonem ve vašem 
mobilu?

Přečtěte si článek z "The Sun online" 
https://www.thesun.co.uk/tech/7960429/is-facebook-phone-a
pp-listening-spying-conversations/

ODPOSLOUCHÁVÁ vás Facebook? Žena tvrdí, že má DŮKAZ, 
že telefon špehuje konverzaci Adelaide Bracey, 23, si 
všimla reklamy na sauny, která se objevila na její stránce 
Facebook poté, co se svými blízkými přáteli bavila o 
vířivkách Harry Pettit, senior zpravodaj pro digitální 
technologie a vědu 12. prosince 2018, 12:58 hod.
Aktualizováno: 12. prosince 2018, 14:47 hod

Zašlete nám vaši opověď přes Google Forms document: 
https://forms.gle/w8vP3DkKoSt89n466

Projekt De Facto je spolufnancován Evropským programem Erasmus +. 
Tento projekt byl fnancován za podpory Evropské komise. Tato publikace 
vyjadřuje pouze názory autora a Komise nemůže být považována za 
odpovědnou za jakékoli využití informací obsažených v této publikaci.
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