Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Akce:

Fantastický svět informací

Datum konání:

6. února 2020

Obor vzdělávání:

Informační služby se zaměřením na knihovnictví a informační služby

Účastníci:

vybraní žáci 2. K, 3. K a 4. K

Zpráva:
Přes dvacet zájemců se 6. února sešlo na zábavně-vzdělávacím odpoledni, aby poznalo krásy
i temné stránky světa informací. Čekalo na ně pět různých soutěžních aktivit, ve kterých jsme
testovali, zda mají předpoklady stát se informačními pracovníky a knihovníky. Prvním z úkolů bylo
vyplnění krátkého testu zaměřeného na bezpečnost hesel. Víte například, že mezi nejpoužívanější
hesla patří 123456, 12345678 nebo password?

Sílu vlastního hesla bylo možné si vyzkoušet např. prostřednictvím stránky
https://howsecureismypassword.net/. Zkuste, jak jste na tom vy 😉
Jedna z aktivit byla věnována úpravě a manipulaci s fotografiemi. Soutěžící vždy dostali dvě
fotografie a měli popsat, čím se liší, jaký typ úpravy byl s fotografií proveden apod.
Fotografie A

Fotografie B

Na fotografiích výše vidíte, jak různě lze vnímat jejich obsah, pokud je použita pouze část původní
fotografie.
Dalším úkolem účastníků bylo rozpoznat spam, odpovědět na otázky v testu a pomoci tak
„virtuální kamarádce“.

Zabývali jsme se také činností dezinformačních webů. Četli jsme zdánlivě stejnou zprávu
publikovanou ve dvou různých médiích a snažili jsme se odhadnout, který článek pochází
z dezinformačního webu. Opět můžete porovnat sami tyto dvě zprávy, jednu uveřejnil Český
rozhlas (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/milion-chvilek-zaloba-kscm-filipomluva_2002020730_tzr) a druhou publikoval dezinformační web Sputnik
(https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020020211346612-vypada-to-na-lumparnu-lideodsoudili-zalobu-chvilkaru-na-kscm/).
Poslední soutěžní disciplína spočívala v řazení knih podle abecedy na čas. Zájemci si také mohli
zkusit přijímačky nanečisto a po vyhodnocení hned na místě zjistit, zda by uspěli.
Úsměvy na rtech odcházejících účastníků nám prozrazovaly, že většina z nich si akci užila
přinejmenším stejně dobře jako organizační tým. Děkujeme všem našim žákům, kteří nám
s organizací ochotně pomohli.
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