Pracovní list 1

Část A: Označ, který z těchto nadpisů ti připadá jako clickbait, a řekni proč.
Clickbait je slovo složené z anglických slůvek “click” a “bait”, tedy kliknutí a návnada.
A to je přesně ono.

1) Zemřel Svatopluk Matyáš (†90): Neuvěříte, co po sobě zanechal!
Před pár dny odešel do hereckého nebe Svatopluk Matyáš, umění ale nebylo
jedinou věcí, které věnoval čas. Jasně to ukazuje dědictví, které po něm
zůstalo. Co po sobě zanechal?
2) Neštovice zavlekli do Evropy Vikingové, tvrdí studie
Tým vědců odhalil dosud nejstarší dochovaný důkaz o nákaze pravými
neštovicemi. Podle genetického výzkumu jimi Vikingové trpěli před 1400 lety a
zdá se, že tuto vysoce nakažlivou chorobu roznesli po celé Evropě.

3) V roušce Adamově? Muž měl na rušné londýnské ulici jediný kus oděvu
V Británii zavedli povinné roušky v obchodech. Nové nařízení pojal po svém
muž, který si na procházku po rušné londýnské Oxford Street neoblékl nic
jiného. Rouškou si však nezakryl ústa, nýbrž intimní partie, čímž značně udivil
ostatní kolemjdoucí, píše Daily Mail. Nakonec se ukázalo, že jde o účastníka
jedné televizní soutěže.
Odpověď:
Clickbait je hned první titulek. Pro dramatické titulky, které slibují senzaci,
která se pak ve článku objevuje, jsou typické fráze jako “neuvěříte, co se
stalo” nebo “to, co se stalo, vás šokuje”. Po přečtení článku ale zjistíte, že po
sobě Svatopluk Matyáš zanechal nemovitost. A to zas tak neuvěřitelné není.
Další dva titulky slíbí to, co článek pak splní, a proto clickbait nejsou.
.

Část B: Rešerše
Vyber si článek, který tě v poslední době zaujal. Pečlivě si ho pročti a odpověz na
následující otázky.
a) Zvládneš obsah článku ověřit alespoň z dalších dvou nezávislých
zdrojů?

b) Odpovídá titulek obsahu článku, nebo je to clickbait?

c) Dozvěděl/a ses v článku všechny potřebné a důležité informace?
Pokud ne, co ti tam chybělo?

d) Z jakého zdroje pochází článek, který sis vybral/a? Jak se médium
jmenuje?

e) Kdo toto medium vlastní? Je součástí mediálního domu?

Pokud sám/sama nenajdeš žádný zajímavý článek, zkus si přečíst například toto:
‚Nikdo podobný na hudební scéně ještě nebyl.‘ Billie Eilish vyprodala koncert v
Praze za čtyři minuty
https://www.irozhlas.cz/kultura/hudba/billie-eilish-koncert-praha-o2arena_1908200700_jak
Zoborožcům a dvojzoborožcům se daří. Pražská zoo láme rekordy v odchovu
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/zoo-praha-ptaci-zoborozec-rekord-odchovhnizdo.html
Ibrahimovic se přirovnal k filmové postavě Benjaminu Buttonovi
https://www.sport.cz/fotbal/serie-a/clanek/1554011-ibrahimovic-se-prirovnal-kfilmove-postave-benjaminu-buttonovi.html#hp-artcl

