
 

 

Rada Iustitia et Pax  

pod záštitou jejího předsedy biskupa Václava Malého  
Vás zve na seminář 

 

 
Úskalí a hranice svobody projevu  

Kde svoboda projevu končí 

 
 

Hranice mezi seriózní žurnalistikou a falešnými zprávami. 
Jak falešné zprávy poznat?  

Proč mají na sociálních sítích zprávy 
 z dezinformačních webů nad seriozním zpravodajstvím ve sledovanosti takový úspěch?  

Kde svoboda projevu končí?  
Přijďte si poslechnout názory zkušených novinářů, pedagogů, odborníků a lidí dobré vůle  

něco na stavu věcí měnit. 
 
 

                   Kdy:             28. 3. 2020  od 10  do 15 hodin 
 

                   Kde:             Klášter františkánů u Panny Marie Sněžné 
(refektář) 

 

                      Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 
              Přístup do refektáře je brankou z dětského hřiště ve Františkánské zahradě  
                                                       
 
 
 



 

 
 

„Slovo, které zachraňuje, nevyhledává chráněná, sterilizovaná a bezpečná místa. 
Vstupuje do našich složitostí, do našich temnot.“  

Homilie Papeže Františka ze 26. 1. 2020  

 
 

Otevřme diskusi a nové pohledy na aktuální témata. 

 
Dezinformační weby nebo jiná média, která mezi pravdivými zprávami publikují i zavádějící 
nebo zcela smyšlené informace, získávají čím dál větší množství čtenářů a publikum. Hranice 
mezi seriózní žurnalistikou a falešnými zprávami se smývají. Jaké jsou rady pro rozpoznání 
falešných zpráv a kde je etika a zákonnost svobodného projevu? Už před dvěma lety 
evidovalo ministerstvo vnitra čtyři desítky internetových stránek, které fake news šíří.  
Co do počtu sdílení na sociálních sítích mají nejsledovanější zprávy z dezinformačních webů 
nad skutečným zpravodajstvím navrch.  

O svoje zkušenosti se s námi podělí: 
 

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.,  PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D., Mgr. Jiří Burýšek, 
JUDr. Ivana Janů, Mgr. Petr Nutil, Mgr. Kateřina Procházková a další. 
 
 
Protože pořádání semináře není podporováno žádnou dotací, požádáme Vás o zaplacení 
účastnického poplatku Kč 150 při prezentaci, ze kterého bude hrazeno občerstvení. 
 
Děkujeme provincii františkánů za laskavé zapůjčení sálu a všem přednášejícím, kteří se přijdou 
s námi podělit o svoje zkušenosti z praxe. 

 

Přihlášku pošlete pomocí formuláře ZDE https://forms.gle/aEvNBrP77cKJzTfC9  

nebo e-mailem na adresu  iupax.cz@gmail.com 
 

 

Těšíme se s Vámi na viděnou. 
 
 

.  
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Ing.  Helena Žabžová  
iupax.cz@gmail.com 
T.: 731 604 296 

https://forms.gle/aEvNBrP77cKJzTfC9
mailto:iupax.cz@gmail.com

