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Internet = pravda?
Co bys měl dělat, když na Internetu najdeš něco takového?
Seriál Simpsonovi je inspirován životem reálné americké rodiny z Washingtonu. Matka rodiny je nezaměstna-

ná, otec se živí jako makléř a tři děti navštěvují místní základní školu. Seriál pojednává o jejich všedním životě  

a tomu odpovídají i témata: přátelství, škola, rodinné vztahy, společné výlety. Ani stopa po problémech, nesho-

dách nebo intrikách. Seriál tak ztrácí vtip, nadhled a lehkost.

V seriálu hraje důležitou roli řada kaváren a restaurací (např. Mocococa nebo koktejlbar Redrat), které  

ve Washingtonu skutečně existují a navštěvuje je řada osobností. V seriálu se objevují i reálné reklamní agentury, 

časopisy nebo obchody. 

Jak je to vůbec možné? Smí se na Internet psát takové nesmysly?
Bohužel ano, protože na Internet může něco napsat kdokoliv a podobně jako v reálném životě, může se 

objevit i chybička nebo dokonce lež. Informace z Internetu bys proto měl vždycky prověřovat! Dole si pře-

čti, jak na to:

1. úkol:
Vymysli si jedno vlastní téma a najdi si k němu dvě internetové stránky. Porovnej je pomocí této tabulky:

Co? Vysvětlení Internetová stránka 1 Internetová stránka 2

Aktuálnost Jak aktuální je stránka? 
Je pravidelně obnovo-
vaná? Jsou na stránce 
„mrtvé linky“?

REference Pozadí autora stránky. 
Má i nějaké jiné stránky? 
Co se o něm píše jinde 
na Internetu? Je možné 
zjistit, pro koho pracuje, 
tzn. kdo ho platí?

Identita 
vydavatele

Kdo webovou stránku 
vytvořil? Je na stránce 
uveden kontakt? Můžeš 
se s provozovatelem 
stránky spojit?

Informace na Internetu: důvěryhodnost a kvalita www.saferinternet.cz



Objektivita Jak je text napsaný? 
Proč byl napsaný? 
Můžeš z něj vyčíst názor 
autora nebo záměr, se 
kterým text psal? Jsou 
informace pravdivé?

Určitě… …buď vždy nedůvěřivý 
a vše si raději kontroluj!

Můžeš si zapamatovat pomůcku AEIOU: (Aktuálnost, rEference, Identita, Objektivita) … a U jako „Určitě!“

2. úkol: 
a) Sepiš text emailu tvé mladší sestře ( jestli žádnou nemáš, představ si, že píšeš třeba mladší kamarádce). 
Vysvětli jí v emailu, na co by si měla dát zvlášť pozor, když chce na Internetu najít nějaké informace!

b) Vyměňte si mezi sebou zkušenosti: jak se dají na Internetu najít spolehlivé informace? Zkuste všechny 
svoje nápady shrnout na poznámkový papír (formátu A5). 
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