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Konspirační teorie patří do podmnožiny dezinformací. Jsou – a 
budou – s námi navždy. Často i spící teorie jsou oživovány, protože 
je poprvé objevují nové generace a považují je za fascinující. 
Odhalování jednotlivých teorií má velmi omezený dosah a roli v 
dlouhodobém vztahu mezi společností a konspiracemi. Projekt De 
Facto 1 byl zaměřen na prozkoumání všech typů dezinformací a byl 
propojen se vzděláváním. V návaznosti na naši práci chceme pod-
rrobně studovat typologii, specifické vlastnosti, kognitivní mecha-
nismy a vektory dopadu. Naším cílem je pracovat se studenty a 
učitely a zapojit je do  praktických scénářů, kde dekonstruují kon-
spirační teorie, prozkoumají jejich různé prvky a možná dokonce 

otestují a vytvoří konspirační teorii vlastní.

Důležitou součástí projektu bude dopad konspiračních teorií na so-
ciální systémy a zejména vazba na aktivní občanství. Dobře víme, 
že zejména dezinformační a konspirační teorie mají za cíl podkopat 
důvěru veřejnosti a důvěru v institucionální autoritu a odbornost, 
zasévají zmatek a vyvolávají strach a nejistotu. Proto by vývoj naší 
vlastní verze testu důvěřivosti zaměřený na vzdělávání odhalil 
rozsah potenciálních a nebo skutečných škod. Vše je v souladu s 
nnejvyššími prioritami a zájmy EU a přesahuje běžné informace.

Plánem je využít celou škálu dostupných technologických řešení v 
naší analytické práci a také ve školicích intervencích, které chceme 
navrhnout. Ty by zahrnovaly aplikace a skripty založené na AI a ML, 
které jsou schopny detekovat emoce, extrahovat význam, prozkou-
mat propagační sítě, identifikovat aktivní dezinformační shluky, 

sledovat dezinformační kampaně.
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https://www.arteveldehogeschool.be/

https://cirpe.org

https://www.adamsmith.bg/

 

 V projektu InTACT 
spolupracuje 6 partnerů

https://www.ntcenter.bg/

https://www.inerudico.cz/

http://www.lu-velenje.si/



                                                           KLÍČOVÉ AKTIVITY A VÝSLEDKY:

• Navrhnout a implementovat test důvěřivosti k určení rizikového 
skóre a rizikových profilů (obecně náchylnost k dezinformacím) – test 
sebehodnocení pro učitele a studenty. Tento pak dále rozšířit na test 
měřící aktuální nebezpečí předních konspiračních teorií

••  Otestovat použití a užitečnost aplikací AI/ML (nálada/emoce; 
skutečný význam; příspěvky na Twitteru, roboti, sítě atd.)

• Vymyslet a otestovat metodu dekonstrukce konspiračních teorií 
(bude použita při školení LTTA se zaměstnanci a učiteli a v ME)

•  Studovat a pokusit se o měření dopadu na vzdělávání a další sociální 
systémy a politiku (COVID, změna klimatu, narušení důvěry)

•• Používat fokusní skupiny k dalšímu zkoumání dopadu                          
dezinformací na vzdělávání
   
                         • Zaměstnávejte spoluvytváření při navrhování školicích 
                           intervencí pro konspirační teorie (vhodné pro učitele a 
                           studenty)

                                       •  Pilotně otestovat dopad a metodu pomocí ME   
                                                                                    workshopovém formátu
      

                               • Navrhnout online školicí kurz a úložiště zdrojů pro 
                     pedagogy, začlenit a propagovat dialogpvý přístup výuky 
                jako zvláště vhodný pro dané téma.

    HLAVNÍ CÍLE:

• Zlepšit porozumění dezinformacím a konspiračním teoriím

• Zvýšit povědomí a znalosti (technologické a kognitivní) o dopadu 
konspiračních teorií

• Snížit škodlivý dopad na veřejné systémy, politiku a důvěru

• Přispívat k udržitelnému aktivnímu občanství

•• Zlepšit kritické myšlení, mediální gramotnost a digitální dovednosti
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První 
fáze 
InTACT

BěBěhem první fáze pro-
jektu bude v každé zemi 
spuštěn test vyvinutý 
pro projekt, který bude 
měřit míru důvěřivosti. 
Tento test je zadáván 
významné skupině 
účastníúčastníků. Cílem je 
získat náhled do 
rizikových skóre a pro-
filů (obecně náchylnost 
k dezinformacím). Měří 
se také vystavení nej-
důležitějším konspir
ačním teoriím.

Projekt bude probíhat 
po dobu 30 měsíců od 1. 
listopadu 2021
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