Fake news v marketingu
16. dubna 2018 / 18:00 / Opero Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1

Program akce
Hlavní blok
18:00 - 18:10

Úvodní slovo
Vladimír Rejlek - Blue Style

18:10 - 18:30

Nepravda nevítězí
Jan Tvrdoň - Demagog.cz
V rámci přednášky se dozvíte, jak je možné kontrolovat výroky českých politických špiček, co všechno taková činnost
obnáší a také to, jak se mění vznik a šíření informací a dezinformací v posledních letech.

18:35 - 18:55

Český byznys podporuje "chemtrails"
Robert Basch - Nadace Open Society Fund Praha, Nikola Hořejš - Nadace Open Society Fund Praha
Na Slovensku funguje od roku 2016 projekt Konšpirátori.sk, díky kterému se mohou mediální agentury vyhnout reklamě
na konspiračních stránkách. Proč to nejde i u nás? Přitom značka je tak spojována s obsahem, který může vážně poškodit
jejich reputaci. Nehledě na to, že svojí inzercí ﬁrma tvorbu fake news, konspirací a dalších šarlatánských webů přímo
ﬁnančně podporuje. A kdo z nás by to chtěl?

19:00 - 19:20

Jak vysvětlit babičce, že jí Ilumináti nekradou důchod
Vojtěch Bruk - Zvol si info
Se Zvol si info se ponoříme do manipulativních technik, které využívá dnešní propaganda a dezinformátoři. Představíme si
jak se liší moderní propaganda od té co tady působila několik desetiletí, a taky to jaké nyní využívá nástroje a kanály k
šíření dezinformací. Na příkladech z praxe si ukážeme jak se manipuluje, jak se tomu bránit a taky kde hledat informace a
jak se nenechat napálit.

19:25 - 19:45

Fake news, telepatie a mumbo jumbo
Leoš Kyša - Český klub skeptiků Sisyfos
Co mají fake news společného s placatou zemí, telepatií a indigovými dětmi? Překvapivě hodně. Alespoň se vás o tom
pokusí přesvědčit expert na výzkum paranormálních názorů.

19:50 - 20:20

Panelová diskuze
Robert Basch - Nadace Open Society Fund Praha, Vojtěch Bruk - Zvol si info, Nikola Hořejš - Nadace Open Society Fund
Praha, Leoš Kyša - Český klub skeptiků Sisyfos, Vladimír Rejlek - Blue Style, Jan Tvrdoň - Demagog.cz

