
GO VIRAL!  
Sada nástrojů pro propagaci 



Základní informace

Světová zdravotnická organizace (WHO) označila šíření zavádějících 
informací v souvislosti s nemocí Covid-19 za ‘infodemii’. Šíření nepravdivých 
informací, pokud by se neřešilo, může podkopat důvěru ve vakcinaci 
a v důsledku i samotné nasazení vakcín proti Covidu-19. 

Britská vláda se spojila s Univerzitou v Cambridgi, aby vytvořili hru s názvem 
Go Viral!, která využívá inokulační (“očkovací”) teorii k vybudování odolnosti 
veřejnosti vůči nepravdivým informacím. Tím se snižuje riziko, že nepravdivé 
informace povedou k odmítání léčení nemoci či vakcinace proti Covidu-19. 

Tato aktivita navazuje na předchozí partnerství s WHO, v rámci něhož bylo již 
osloveno více než 75 milionů lidí s radami, jak čelit dezinformacím.



Ve hře Go Viral! se hráči během cca 5 minut naučí tři nejčastější 
manipulativní techniky spojené s šířením zavádějících zpráv okolo 
Covidu-19. Dokáží se pak lépe bránit, když se s těmito technikami 
v budoucnu setkají online. 

Vědci z University of Cambridge zjistili, že pouhé jedno hraní těchto 
‘inokulačních’ her snížilo u hráčů vnímanou důvěryhodnost nepravdivých 
zpráv v průměru o 21%, přičemž tato imunita trvala až tři měsíce. 

Go Viral! je v současné době k dispozici v 13 jazycích, včetně angličtiny, 
ruštiny a češtiny.

Jak GoViral! funguje

https://www.goviralgame.com/cz
http://www.goviralgame.com
https://www.goviralgame.com/ru
http://www.goviralgame.com/cz


Tento balíček poskytuje partnerům Go Viral! podklady ke kampani a obsah pro sociální sítě k propagaci hry 
a jejího poselství ve vašich kanálech.

Každá kreativní sada je k dispozici ve třech různých velikostech, které podporují zveřejňování příspěvků na více 
kanálech. Sada nástrojů dále obsahuje také navrhované kombinace velikostí a textů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto balíčku nebo obsahu, napište e-mail týmu kampaně. Adresy jsou 
uvedené na konci prezentace.

Šíření obsahu



Podklady ke kampani jsou aktuálně k dispozici v následujících konfiguracích:

● Animace
● GIFy
● Statické obrázky 
● Video, ve kterém vystupují akademici stojící za vznikem hry 

Podklady ke kampani jsou k dispozici zde: 
https://www.prazskyinovacniinstitut.cz/projekty/GoViral

Podklady ke kampani

https://www.prazskyinovacniinstitut.cz/projekty/GoViral


⚠Dezinformace o Covidu-19 jsou sdíleny široko daleko⚠

🕹Zahraj si online hru Go Viral!  
🔍Odhal nejnovější taktiky šíření nepravdivých informací
💪Vybuduj si odolnost proti dezinformacím
🛑Pomoz zastavit jejich šíření

#PlayGoViral #GoViralGame 
www.goviralgame.com/cz 

(255 znaků)

Návrh upoutávky: příspěvek na Twitteru

http://www.goviralgame.com/cz


@GOVUK a @Cambridge_Uni vytvořili novou hru, která pomáhá 
zastavit šíření škodlivých dezinformací o #Covid19

Jmenuje se Go Viral! a na základě nejnovějšího akademického 
výzkumu přispívá k boji proti infodemii #Covid19

👉www.goviralgame.com/cz 

(238 znaků)

Návrh upoutávky: ‘úřednický’ příspěvek

http://www.goviralgame.com/cz


⚠Dezinformace o Covidu-19 jsou sdíleny široko daleko⚠

Zahraj si Go Viral! A nauč se, jak odhalit taktiky využívané k šíření 
dezinformací. 

Na základě nejnovějších poznatků z Cambridgeské univerzity vás Go 
Viral! postaví do role mediálního manipulátora a vy se naučíte jeho 
triky. Do budoucna tak budete vůči dezinformacím odolnější. 

www.goviralgame.com/cz 

(350 characters)

Návrh upoutávky: příspěvek na Facebooku

http://www.goviralgame.com/cz


⚠Dezinformace o Covidu-19 jsou sdíleny široko daleko⚠

Zahraj si Go Viral! a nauč se, jak odhalit taktiky používané k šíření zavádějících 
informací. 

Vžij se do role mediálního manipulátora a nauč se jeho triky. Do budoucna budeš 
vůči dezinformacím odolnější. 
www.goviralgame.com/cz 

#GoViral #PlayGoViral #GoViralGame #dezinformace #ověřeno #Covid19 
#koronavirus #covid 

(První dvě věty obsahují 147 znaků a viditelný příspěvek)

Návrh upoutávky: příspěvek na Instagramu 

http://www.goviralgame.com/cz


Navrhovaná “storíčka” na Facebook a Instagram



Vláda Spojeného království a University of Cambridge přišli s novým 
způsobem, jak zastavit šíření škodlivých dezinformací okolo 
Covidu-19 – online hra s názvem Go Viral! 

Nejnovější akademický výzkum z Univerzity v Cambridge ukazuje, že 
podobné hry mohou snížit náchylnost k přejímání nepravdivých 
informací po dobu až 3 měsíců po jediném hraní.

Vyzkoušejte sami, hra trvá jen 10 minut...
www.goviralgame.com/cz 

(405 znaků)

Návrh upoutávky: příspěvek na LinkedInu

http://www.goviralgame.com/cz


Sdílejte prosím metriky vyhodnocení s centrálním týmem kampaně, abyste nám pomohli sledovat výkon obsahu
a míru reakcí/zapojení uživatelů, např.:

● Dojmy
● Zasažení uživatelé
● Reakce / lajky
● Sdílení
● Komentáře
● Zhlédnutí
● Míra prokliku

Pokud je to možné, zkuste shromáždit jakékoli příklady písemné (např. e-maily, poznámky atd.) nebo verbální 
zpětné vazby v souvislosti s hrou, se kterými se setkáte, příp. jakékoli poznatky o dopadech spuštění hry od jiných 
zúčastněných stran (včetně jiných vládních útvarů, nevládních organizací, občanů atd.).

Sdílejte je prosím s jim.davies@cabinetoffice.gov.uk a Stephen.Bagley@cabinetoffice.gov.uk  

Vyhodnocení kampaně

mailto:jim.davies@cabinetoffice.gov.uk
mailto:Stephen.Bagley@cabinetoffice.gov.uk


Díky

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této sady nástrojů, chtěli 
byste poskytnout zpětnou vazbu k obsahu nebo byste 
považovali za užitečné další materiály, kontaktujte: 
miriam.mcgrath@cabinetoffice.gov.uk / 
claudia.shute@cabinetoffice.gov.uk 

mailto:miriam.mcgrath@cabinetoffice.gov.uk
mailto:claudia.shute@cabinetoffice.gov.uk

