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RaDIkální názoRy (workshop Farma v jeskyni) pro školy
V tomto workshopu si žáci vyzkouší, jak snadné je mít „radikální” názory o nevinných tématech. V debatních aktivitách 
si posílí schopnost formulovat vlastní argumenty, naučí se zvládat střet s úplně odlišnými názory a vnímat kontroverzní 
témata z mnoha různých pohledů. Žáci se také dozví, jak se je algoritmy na sociálních sítích snaží uvěznit v tzv. „králičí 
noře” a co s tím mohou dělat. Workshop povede Diana Burdová, lektorka a zakladatelka organizace Linkin Sphere.

Pohybem k sebĚuvĚDomĚní a sebejIsToTĚ 
(workshop Farma v jeskyni) pro školy
Skrze divadelní prvky a jednoduchá pohybová cvičení (Feldenkraisova metoda) se žáci naučí lépe vnímat vlastní tělo 
a propojenost jednotlivých jeho částí. Workshop má za cíl děti vést k sebeuvědomění, sebejistotě a sebevědomí a tím 
posílit jejich schopnost stavět si vlastní hranice vůči druhým a říkat „ne“. 
Workshop vede Markéta Richterová, herečka, pedagožka a akreditovaná lektorka Feldenkraisovy metody. 

Oba workshopy jsou součástí edukačních aktivit projektu Commander, který se zabývá nebezpečím on-line radikali-
zace dětí a dospívajících. Rozsáhlý projekt vedle workshopů zahrnuje také divadelní představení, umělecký film s dět-
skými herci, výstavní instalaci a edukační videa vytvořená ve spolupráci s O2 Chytrá škola. Projekt Comander vzniká 
za podpory Nadace PPF, Ministerstva kultury, Magistrátu hl. města Prahy a Evropského fondu solidarity. 

Mezinárodně oceňovaný divadelní soubor Farma v jeskyni pod vedením režiséra Viliama Dočolomanského ve své tvor-
bě pojí fyzické divadlo, video, film a živou hudbu do jednotné umělecké výpovědi a dlouhodobě se zabývá zkoumáním 
často opomíjených společenských témat. Aktuální témata a otázky zpracovává prostřednictvím různých uměleckých 
tvarů a vzdělávacích formátů. Od roku 2018 působí Farma v jeskyni jako rezidenční soubor Centra současného umění 
DOX, se kterým sdílí odvahu vyjadřovat se uměním k palčivým tématům a překračovat zavedené hranice uměleckých 
žánrů. 
Více o projektu Commander na https://farminthecave.com/commander/
Více informací o problematice on-line radikalizace pro pedagogy a rodiče dostupné na: 
https://vyuka.o2chytraskola.cz/clanek/68/online-radikalizace/
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GeneRace alFa sI nezaslouží béčkovou buDoucnosT!
V rámci interaktivního diskusního panelu budou představeny odpovědi na otázku, jak vnímají děti předškolního a mlad-
šího školního věku období spojené s překotnými změnami světa (pandemie, válka, migrace, ekonomická recese).

Rádi bychom iniciovali diskusi nad ideovými záměry, které vzešly z výzkumu provedeného Fakultou multimediálních 
komunikací UTB ve Zlíně. Tyto výsledky mapují aktivity přispívající k wellbeingu generace Alfa v současné době. Ože-
havými tématy se tak stávají technologie v dětských rukou, role on-line a offline přátelství, strach a nejistota přechá-
zející z dospělých do dětských pokojíčků.

Součástí grantu jsou studentské projekty-aplikace, které se zaměřují na rozvoj interpersonální komunikace a na posil-
nění sociálních kompetencí a dovedností u dětí generace Alfa. Jejich cílem je zvýšit pocit spokojenosti a štěstí u dětí 
generace Alfa související s pojmy jako pozitivita, empatie, láska, přátelství, spokojenost, veselí, hravost, sounáležitost, 
odpovědnost, zdravá soutěživost a štěstí. Studentské projekty se snaží ukázat, jak je možné překonávat závist, žárli-
vost, předsudky, zaslepenost, nevědomost, lži, nevraživost, agresi, šikanu.

Pracovní tým:
prof. PhDr. jiří Pavelka, csc.
doc. PhDr. blandína Šramová, Ph.D.
Ing. martina juříková, Ph.D.
mgr. eliška káčerková, Ph.D.
a studenti Ústavu marketingových komunikací Fmk uTb ve zlíně

Workshop je jedním z plánovaných výstupů výzkumného projektu Mezioborové výzkumné a tvůrčí aktivity přispívající 
k wellbeingu generace Alfa v době po prvních vlnách pandemie COVID-19, na kterém se podílejí Ústav marketingových 
komunikací, marketingová výzkumná laboratoř REDLab (výzkum pomocí eye-trackingových brýlí), na výstupy dále 
naváže Ateliér Digitální design a Ateliér Animovaná tvorba FMK UTB.
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jak na komunIkacI ve ŠkolsTví?
Aneb aby si zřizovatel rozuměl s ředitelem a učitelem nejen v krizové situaci 
Pro efektivní komunikaci je důležité, aby byly dobře nastavené vztahy mezi jednotlivými subjekty. Ve školství je toto 
nastavení zcela zásadní, protože se komunikace odehrává na několika úrovních a mezi mnoha aktéry. Je tedy klíčové, 
aby byl dobře nastavený vztah mezi řediteli ZŠ a jejich zřizovateli.

Covid ukázal, že je potřeba změnit nastavení interní komunikace ve školách. Také s ohledem na současnou situaci, kdy 
školy začleňují ukrajinské žáky do tříd, potřebují ředitelé a zřizovatelé podporu. Mělo by dojít ke zjednodušení komu-
nikace, sdělování informací by mělo být efektivnější a srozumitelnější.  Všichni zúčastnění aktéři by měli mít možnost 
se zeptat – a to nejen ředitelé, ale i učitelé, rodiče nebo děti.

Jak dobře nastavit a zjednodušit komunikaci ve školství? Co dělat, aby dobře fungovala komunikace mezi zřizova-
telem, školou a rodiči? Jak této změně může pomoci Ministerstvo školství či další aktéři? Mohou se školy inspirovat 
komunikací z byznysu?

michal černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT
michal kaderka, odborník na krizovou komunikaci
hana lavičková, ředitelka a zřizovatelka, ZŠ Jinotaj
Pavlína ondryášová, ředitelka, ZŠ Koryčanské Paseky
andrea studihradová, Team Komunikace & CSR, Česká spořitelna
barbora vrbová, pracovnice podpory vzdělávání, Člověk v tísni Olomouc
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PRojekce seRIálu
#martyisdead
PRo Školy
Patnáctiletý Marty měl celý život před sebou. 
Teď je ale mrtvý. Zbyla po něm jen série mra-
zivých videí, které natáčel krátce před svou 
smrtí.

Truchlící otec skládá dohromady střípky 
Martyho on-line života, aby odhalil okolnos-
ti jeho tragického konce. Osmidílný thriller 
#martyisdead inspirovaný skutečnými přípa-
dy kyberšikany získal hlavní cenu na meziná-
rodním festivalu Serial Killer.

Hrají: Jakub Nemčok, Petra Bučková, Jan 
Grundman, Sára Korbelová, Matěj Havelka
Režie: Pavel Soukup

Vystupující: Martin Kožíšek, specialista na ri-
zikové chování na  internetu a  režisér seriálu 
Pavel Soukup

https://www.csfd.cz/film/762440-martyisdead/prehled/
https://www.youtube.com/watch?v=mzv6mGxtw3g 31
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aDvIsoRy boaRD saFeR InTeRneT cenTRa
13.00 – 15.00 čestmír strakatý

povede rozhovor se třemi zajímavými hosty, tématem budou dezinformace. Jak nás dezinformace ovlivňují, jak je 
poznat a jak se jim bránit?

Hosté:  
Ivan bartoš (předtočený rozhovor), místopředseda vlády Petra Fialy pro digitalizaci, ministr pro místní rozvoj
Petr nutil je český žurnalista, grafik a autor literatury faktu. V roce 2015 založil web Manipulátoři.cz
Roman máca je projektový manažer a analytik pro oblast bezpečnosti s důrazem na problematiku mediální a ICT 
v Institutu pro politiku a společnost

15.10 – 15.40 hrou proti kyberšikaně – Digistories: Nela (JSNS)

Velká část života dětí se přesunula do on-line prostředí. Skryti za přezdívkami se mohou stát kýmkoliv, neomezeně 
chválit i urážet. Jenže hranice mezi vtipem a kyberšikanou je tenká. Jak se dá kyberšikaně bránit? A jak toto citlivé 
téma otevřít ve výuce? Výuková videohra DigiStories: Nela realisticky ukazuje průběh kyberšikany, vtáhne žáky do děje 
a umožní jim pochopit podobu i následky kyberšikany prostřednictvím vlastního prožitku.

15.40 – 16.30 Prezentace projektu commander

Mezinárodní divadelní soubor Farma v jeskyni v koprodukci s Centrem současného umění DOX a ve spolupráci s part-
nery vytvořil projekt s názvem Commander, který je zaměřený na nebezpečí on-line radikalizace dětí a dospívajících. 
Projekt je inspirován novinovou zprávou z roku 2020, kdy estonská policie dopadla vůdce mezinárodní neonacistické 
on-line organizace – pod profilem Commander se skrýval teprve třináctiletý chlapec.

Rozsáhlý projekt vedle workshopů zahrnuje divadelní představení, umělecký film s dětskými herci, výstavní  instalaci 
a edukační videa vytvořená ve spolupráci s O2 Chytrá škola. Prezentace představí umělecký projekt Commander, 
problematiku on-line radikalizace dětí a dospívajících a připravované preventivní workshopy pro děti.
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méDIa DĚTem, méDIa s DĚTmI
Šestý ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný tradičně Radou pro rozhlasové a televizní vysílání 
v rámci ZLÍN FILM FESTIVALU, se v roce 2022 pod titulem Digitalizace – nevyhnutelná budoucnost!? tematicky zaměří 
na stále patrnější provázanost našich životů s digitálními technologiemi.

Konference účastníky seznámí s aktuálními trendy, zejména ale bude hledat odpovědi na otázky, v čem se generace 
dnešních dětí, která je s digitálním světem spjata od svých prvních krůčků, bude odlišovat od generací předcháze-
jících. Co jí moderní technologie dávají a co jí naopak berou? Je dostatečně připravená na výzvy a nástrahy, které 
s sebou digitální éra přináší?
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— 
Budoucnost je zábava!  
Přesvědčte se, co vše nové technologie umí 
a postavte si své město budoucnosti

ABB připravila pro 62. ročník ZFF prostor plný zábavy. Můžete si vyzkoušet spolupráci 
s robotem YuMi® nebo si postavit své město budoucnosti z LEGO® kostek. Těšíme se 
na vás v hudebním altánu v parku Komenského. www.abb.cz
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SIC – COLOR VERSION

České Safer Internet Centrum 
vás zve na moderované rozhovory  
Čestmíra Strakatého 

Tématem budou dezinformace.  
Jak nás dezinformace ovlivňují, 
jak je poznat a jak se jim bránit? 
 
31. 5. 2022 od 13 hodin 
Malý kongresový sál,  
nám. T. G. Masaryka 5556,  
Zlín



www.zlinfest.cz

Generální mediální partnerGenerální partnerPořadatel Spolupořadatel

Finanční podpora

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

Partneři konferenčního bloku


