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Zkreslené a falešné informace

• Skrytá reklama
• Podvody
• Šíření nenávisti
• Zábava



http://www.ifccfbi.gov/

http://www.ifccfbi.gov/


http://www.fraud.org/

http://www.fraud.org/


http://www.wto.org/

http://www.gatt.org/

http://www.wto.org/
http://www.gatt.org/


http://www.improb.com/airchives/classical/cat/cat.html

http://www.improb.com/airchives/classical/cat/cat.html


http://www.lib.vt.edu/help/instruct/evaluate/evalbiblio.html

http://www.lib.vt.edu/help/instruct/evaluate/evalbiblio.html


Indikátory důvěryhodnosti

• Nepřímé indikátory - nespolehlivé
• Korelace se správností informací

empiricky nepotvrzena
neurčitá hodnota jednotlivých indikátorů –
pravděpodobnost výskytu správných informací

• Snadná padělatelnost
technika hodnocení důvěryhodnosti je známa i tvůrcům



Indikátory důvěryhodnosti
(kritéria pro ověřování)

• Autor
vzdělání, praxe, akademické hodnosti, ocenění, publikační činnost

• Způsob prezentace
design a grafika, jazyková správnost, nepřítomnost reklamy

• Podpora tvrzení
odkazy, citace, důkazy

• Aktuálnost



Ověřitelnost informací

• Nezávislost zdrojů
pozor na uzavřené systémy, replikace

• Ve stupních
od snadno ověřitelné až po neověřitelnou – podle nákladů

• Závisí na okolnostech a ověřující osobě
čas, prostředky, zkušenosti s informačními zdroji



Chyby při hodnocení
důvěryhodnosti

1. Chyba z důvěřivosti
2. Chyba z nedůvěřivosti

Obě chyby mohou mít nepříjemné následky.

Přísnější kritéria pro hodnocení důvěryhodnosti mohou snížit
pravděpodobnost 1. chyby na úkor 2. chyby.



Úloha informačních pracovníků

• Školení uživatelů
instrukce pro hodnocení informací

• Usnadnění ověřitelnosti informací
organizace pro snadné nalezení dalších zdrojů

• Nasměrování k prověřeným zdrojům
tvorba portálů + křížové vyhledávání

• Lepší indikátory důvěryhodnosti
větší korelace se správností informací



http://www.citmed.cz

http://www.citmed.cz/


http://www.hon.ch/HONcode/Conduct.html?HONConduct362243

http://www.hon.ch/HONcode/Conduct.html?HONConduct362243


Health On the Net Code of Conduct

• Autorita
kvalifikovaní odborníci, materiál od neodborníků označen

• Komplementarita
doplňovat, ale nenahrazovat lékaře

• Důvěrnost
• Specifikace

jasné odkazy na zdrojová data, datum poslední aktualizace



Health On the Net Code of Conduct

• Prokazatelnost
tvrzení podpořena vyváženými vědeckými důkazy

• Průhlednost autorství
poskytnutí kontaktních adres

• Průhlednost sponzorství
• Přiznání reklamy

usnadnit rozlišení reklamy



http://lii.org/search/file/pubcriteria

http://lii.org/search/file/pubcriteria


Etické a epistemologické otázky
K. Janoš: „Zajistit informaci zbavenou šumu, 

zkreslení, prověřenou, … upozorňovat na omyly“

• Přispívají i nedůvěryhodné informace k 
pravdivějšímu poznání?

• Odfiltrovat je?
• Označit je?
• Ukázat problém „ze všech hledisek“?
• Přenechat hodnocení uživateli?



http://www.pi-voda.cz/voda.htm

http://www.pi-voda.cz/voda.htm


http://www.pi-voda.cz/saffron.htm

http://www.pi-voda.cz/saffron.htm


http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=EP0541796&F=0&RPN=EP0541796&DOC=cca34af1984f0bc67e3cfcb9823ae1b158

http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=EP0541796&F=0&RPN=EP0541796&DOC=cca34af1984f0bc67e3cfcb9823ae1b158


http://www.szu.cz/chzp/voda/pitna-voda/pivoda.html

http://www.szu.cz/chzp/voda/pitna-voda/pivoda.html


http://www.sisyfos.cz/blb/2004_pivodnici.htm

http://www.sisyfos.cz/blb/2004_pivodnici.htm


http://www.dhmo.org/facts.html

http://www.dhmo.org/facts.html
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