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Přílohy
Příloha č. 1: Rozhovor s Dariem Nassalem a Felixem Friedrichem, zakladateli projektu
The Buzzard, 15. srpna 2018 (osobní rozhovor)
Proč jste založili projekt The Buzzard?
Nassal: Jako žurnalisté jsme cítili, že se často vracíme k těm stejným zdrojům. Přitom
existuje spousta spolehlivých a dobrých médií či blogů, které sice nejsou tak známé, ale
nabízejí zajímavé perspektivy. Tyto zdroje nicméně není jednoduché najít. Při základní
rešerši člověk většinou najde jen hlasy velkých médií. Je však důležité hledat i jiné než
mainstreamové názory. Proto jsme si řekli, že by dávalo smysl založit platformu, na které
uživatelé rychle a přehledně uvidí výběr různých perspektiv. Cílem projektu je umožnit
lidem, aby si v dnešní hektické době rozšířili svůj mediální a názorový horizont. Chceme,
aby byli mediální konzumenti osvícení, ne aby slepě přijímali mediální obsahy. Takto také
bojujeme proti sociálním a filtračním bublinám a nepřímo proti fake news, které vznikají
mimo jiné kvůli názorové uzavřenosti uživatelů. Když člověk ví o tématu víc informací,
snižuje se pravděpodobnost, že se nechá zmanipulovat.
Friedrich: Všechny zdroje zároveň ověřujeme, a to i ty méně známé. Pokud zveřejníme
nějakou perspektivu, která je například neobvyklá ve vědeckém diskurzu, zmíníme, že toto
stanovisko zastává jen 1 % studií. Jako příklad mě napadají klimatické změny – v debatě o
nich jsme zveřejnili i perspektivu, která říká, že se klima nemění. Uvedli jsme však také, že
jde o stanovisko, které potvrzuje jen velmi málo vědců. Zároveň vždy zveřejňujeme
informace o autorovi každé perspektivy.
Věříte, že je možné přesvědčit mediálního konzumenta, který už zastává jisté
stanovisko?
Nassal: Věřím, že ano. Z dat, která máme k dispozici, vyplývá, že pokud na náš web přijde
velmi liberální mediální konzument, zajímá se hlavně o perspektivy, které neodpovídají jeho
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pohledu na věc. Rozšiřuje tak svou názorovou základnu.
Friedrich: Myslím si, že v krátkodobém horizontu není možné změnit názory lidí,
v dlouhodobém však ano, a to za předpokladu, že budeme i nadále nabízet různé názorové
perspektivy. Naším cílem je zasáhnout masy mediálních konzumentů – podaří se nám to
tehdy, když budeme nabízet informace v přehledné a strukturované formě. Zároveň chceme
být naprosto nezávislí a zastupovat všechna společenská témata i pohledy na ně. Jen tak
můžeme oslovit co nejvíc lidí a přispět ke kultivaci mediální scény.
Také tradiční média se snaží vymezit proti filtračním bublinám, sociálním bublinám a
fake news. Třeba tím, že zakládají oddělení, která se zabývají fact-checkingem a
vyvracením fake news. Je toto podle vás cesta, jak kultivovat současné mediální
prostředí?
Nassal: Žijeme ve světě, kde se interpretacím meze nekladou, i když jsou tyto interpretace
objektivně nesmyslné. Novinářské kachny sice existovaly od jakživa, ale dnes mají lživé
zprávy kvůli internetu daleko větší dosah a dopad. Média už nemají roli gatekeepera. Za pár
minut může jedna zpráva zasáhnout miliony lidí po celém světě. Proto mají novináři pocit,
že se musí vymezit vůči šíření fake news a poukázat na kvalitní novinářskou práci. Proto
přicházejí mediální domy s formáty, které mají vzbuzovat v mediálních konzumentech
důvěru. Věřím však, že můžou být fake news pro tradiční média přínosná – díky nim mají
žurnalisté možnost ukázat, jak vypadá kvalitní novinářská práce. Zakládání factcheckingových oddělení může být cesta, jak si média vylepší image.
Friedrich: Mohli bychom médiím předhazovat, že se chovají prospěchářsky, spíš ale celý
fenomén vnímám pozitivně. Myslím, že je dobré, když se ověřování faktů stává
samostatným novinářským výstupem. Za normálních okolností by to nemělo být nutností,
mělo by stačit, že média důkladně připravují podklady pro veškeré své výstupy. Dnešní doba
je ale jiná, důraz na fakta je stěžejní, jelikož se objektivní skutečnosti často ztrácejí ve
společenských debatách. Média proto mají pocit, že musí zásadně přispět ke kultivaci
současného mediálního a společenského prostředí. A to je v pořádku.
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Příloha č. 2: Osvědčení o absolvování stáže v projektu The Buzzard, který bojuje proti
filtračním a sociálním bublinám
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Příloha č. 3: Rozhovor s Patrickem Gensingem, vedoucím oddělení Faktenfinder,
1. dubna 2019 (emailová korespondence)
Jak jako redakce významově vymezujete termín fake news?
Fake news vnímáme jako cílená a záměrně šířená falešná sdělení. Zlomyslný úmysl
vnímám jako stěžejní při definování pojmu fake news. Chyby, které neúmyslně vznikají při
tvorbě tradičních novinářských textů, za fake news nepovažujeme. Můžou ale vést k tomu,
že fake news vznikají, protože se pak šíří dál.
Kolik lidí tvoří jádro týmu oddělení Faktenfinder?
Za veškerou produkci oddělení jsem odpovědný já, jsem zároveň jediným zaměstnancem,
který je v oddělení na plný úvazek. Spolupracuji s externími redaktory, korespondenty
ARD a redaktory specializovaných redakcí, kteří mi pomáhají s rešeršemi a dodávají
příspěvky.
Rozumím, že většinou spolupracujete s členy jiných redakcí. Můžete ale přesto
odhadnout, kolik členů má stálý tým oddělení Faktenfinder?
Jednoho, a to mě.
Jak je oddělení financováno?
Oddělení financuje ARD.
Jak definujete cílovou skupinu, na kterou je Faktenfinder zaměřený?
Naším cílem není zasáhnout celou společnost. Chceme se soustředit hlavně na lidi, kteří
jsou hodně aktivní na sociálních sítích a internetu. Tam zároveň vzniká největší
pravděpodobnost konfrontace s fake news. Naše příspěvky by těmto lidem měly pomoct
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rozpoznat lži a dezinformace a argumentovat proti nim. Naše publikum definujeme jako
skupinu lidí, která se zajímá o politiku a je aktivní online.
Máte k dispozici analýzu, která zkoumá efekt vaší práce?
Zatím ne. Pracujeme teď ale s kriminology na vědeckém projektu, který by nám měl
umožnit, abychom mohli lépe ověřovat tvrzení o kriminalitě.
Podle čeho hodnotíte, zda je pro vás téma relevantní a zda je vhodné informace ověřit?
Sledujeme například, jak moc se fake news šíří a sdílí na sociálních sítích. Když dosáhne
sdělení tisíců sdílení za krátkou dobu, je relevantní pro verifikaci. Zároveň si
uvědomujeme, že nesmíme upozornit na fake news, které dosud nebyly tak známé. Hodně
jsme diskutovali například o článku, který vyvrací tvrzení, že by v Evropě docházelo
k útokům na psy ve jménu džihádu. Jedním z důvodů, který nás přesvědčil, abychom se
tématu věnovali, byl moment, kdy se zprávy v parlamentu chopila Alternativa pro Německo,
největší opoziční frakce. Tisíce uživatelů pak tyto fake news sdílelo, vyhledávalo a
komentovalo. Některé fake news necháme být, protože z našeho pohledu nemají velký
společenský dopad. I „malé“ fake news bychom však měli umět vyhodnotit v kontextu a ptát
se na příběh, který za zprávou stojí. Fake news jsou nejčastěji malé kameny mozaiky, které
stačí složit dohromady, abychom si utvořili komplexní obrázek. Je rovněž důležité myslet na
to, že se neustálým opakováním fake news zvyšuje jejich důvěryhodnost. Když stále dokola
čteme jednu verzi příběhu, aniž bychom k ní měli protipól, začneme si myslet, že je tato
verze pravdivá.
Jak garantujete co největší možnou nezaujatost Faktenfinderu?
O tématech, kterým se budeme věnovat, rozhodujeme v rámci redakčních konferencí.
Nikdo nám neříká, jaká témata máme pokrývat. Absolutní neutrality není možné dosáhnout,
snažíme se však podávat fakta co nejvíc transparentně a publiku ukázat, jak k daným
závěrům či faktům docházíme. Zároveň je nutné myslet na novinářské standardy a
argumenty i výroky verifikovat přesně.
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Používáte při verifikaci obsahů nějaké aplikace?
Ano, celou řadu. Výběr najdete na webové stránce https://start.me/p/ZGAzN7/verificationtoolset.
Spolupracujete s nějakými vzdělávacími institucemi nebo jinými anti-fake news
projekty?
Spolupracovali jsme na projektu Lie Detectors, který zvyšuje mediální gramotnost
evropských dětí mezi 10 a 15 lety. Kolegové a kolegyně v rámci projektu přednášeli o fake
news na německých školách.
Myslíte, že by byly řešením legální postihy za šíření fake news, případně opatření ze
strany provozovatelů sociálních sítí?
Zákonná opatření vidím kriticky. Nemyslím si ani, že může problém vyřešit Facebook skrze
umělou inteligenci. Pokud budeme mazat nenávistné příspěvky a domnělé fake news, vždy
tím budeme ovlivňovat i lidi, kteří sdělení šířili s jiným záměrem. Facebook se snaží jen
potlačit symptomy, základní problém však leží v logice sociálních sítí, které dávají
přednost emočně vyhroceným a hojně sdíleným příspěvkům. Zásadním problémem je
privatizace veřejnosti, která se uzavírá do platforem, které nejsou transparentní a které
není možné regulovat demokratickými kontrolními prostředky. Státy a média veřejné
služby by se měly zabývat tím, jak vytvářet prostor pro politické diskuse v online
prostoru. Takový prostor, ve kterém budou platit principy právního státu a které budou
transparentní.
Je ověřování faktů a jejich publikace ve formě novinářských výstupů novou rolí
tradičních médií?
Myslím, že snaha médií zaměřit se na více na rešerše a transparentnost pracovních postupů
může přispět k tomu, že bude veřejnost média vnímat pozitivněji. Tradiční média se také
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musí důsledněji prosazovat na sociálních sítích jako YouTube a více nabízet seriózní
novinářské příspěvky tak, aby uspěly v konkurenci alternativních médií a pochybných zpráv.
Jaké jsou budoucí plány Faktenfinderu?
ARD Faktenfinder se etabloval jako značka, už to vnímám jako velký úspěch. Projekt je
omezený do konce roku 2019, poté ARD rozhodne, co bude s oddělením dál. Dostávám
ale mnoho pozitivních zpětných vazeb a lidé se o ověřování informací zajímají, proto
doufám, že bude projekt prodloužen. Nová oddělení však v rámci Faktenfinderu zakládat
nebudeme.
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Příloha č. 4: Rozhovor s Rupertem Careym, vedoucím oddělení BBC Reality Check, 3.
dubna 2019 (telefonický rozhovor přes sociální síť Whatsapp)
Jak jako oddělení definujete fake news?
Já osobně nemám spojení fake news rád a myslím si, že nejsem sám. Někteří politici pojem
totiž zneužívají, aby umlčeli názory a znehodnotili fakta, která neodpovídají jejich pohledu
na svět. Raději pracuji s pojmy misinformace nebo dezinformace, které vnímám jako
záměrně šířená mylná sdělení, jež se šíří za politickým nebo komerčním účelem. Zároveň
existují různé druhy dezinformací, jednou z nich může být zkreslování informací ze strany
politiků, kteří například použijí statistiku z jediného měsíce pro ilustraci celého fenoménu, i
když celoroční statistiky ukazují opak.
Jaké důvody vedly ke vzniku oddělení Reality Check?
Oddělení bylo založeno před parlamentními volbami, které se konaly v roce 2015. Cílem
oddělení tehdy bylo ověřovat informace, které se týkaly voleb. Reality Check pak verifikoval
informace také během referenda o Evropské unii v červnu 2016 a o rok později při dalších
parlamentních volbách. Původně se oddělení mělo soustředit jen na volby. Pak jsme se
však rozhodli, že z Reality Checku uděláme plnohodnotné oddělení s širší agendou.
S přibývajícím množstvím dezinformací má veřejnost totiž také větší zájem o projekty,
které informace ověřují.
Jakou pozici má Reality Check ve struktuře BBC?
Reality Check je součástí oddělení „Analýzy zpravodajství“.1 Oddělení vedu já, mým
nadřízeným je pak Kamal Ahmed, vedoucí editor BBC News.
Jak je oddělení financováno?
Náš rozpočet rovněž spadá pod divizi BBC News. Peníze získáváme také z rozpočtu
1

Anglicky „News Analysis Department“.
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oddělení BBC World Service, který platí pro roky 2015 až 2020. Oddělení vedu lehce
přes rok a za tu dobu se jeho velikost téměř zdvojnásobila, a to právě díky financím od BBC
World Service. Ty nám zároveň umožňují ověřovat informace, které se týkají voleb v cizích
zemích, a produkovat videa.
Kolik lidí tvoří tým Reality Checku?
Stálý tým aktuálně tvoří 11 lidí. Jako šéfredaktor pod sebou mám asistenta, který se stará
hlavně o video. Zbytek týmu tvoří řada zkušených novinářů. Na některých obsazích
spolupracuje již zmiňované oddělení zaměřené na analýzy zpravodajství. Najali jsme
také zahraniční korespondenty, kteří pracují v Itálii, Indii a Keni. Tito novináři už tři
měsíce ověřují fakta, která se týkají politického dění v regionu, třeba v období voleb.
Korespondent z Keni například pokrýval únorové nigerijské volby. Zabýval se ověřováním
informací na internetu i výroků politiků. Někteří členové týmu se zaměřují konkrétní témata,
třeba na politiku či statistiku a datovou analýzu.
Jak třídíte příspěvky na webu?
BBC Reality Check má samostatnou záložku na webu BBC News. Uvědomujeme si však, že
se uživatelé musí stránkou trochu proklikat, a tak umisťujeme své příspěvky také na hlavní
stránku BBC News, kde dosahují velké čtenosti. Naše příspěvky jsou také součástí
aplikace BBC News. Máme rovněž Twitter účet a využíváme facebookový účet BBC
News, skrze který sdílíme své příspěvky.
Proč nemáte samostatnou facebookovou stránku?
Rozhodli jsme se, že se budeme soustředit spíš na Twitter. Správa samostatného účtu na
Facebooku by byla časově náročná a musel by ho spravovat další člověk. Proto své
příspěvky raději propagujeme skrze velký počet fanoušků na účtu BBC News.
Kolik lidí vaše příspěvky zasahují?
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Momentálně děláme mnoho příspěvků k Brexitu. Publikujeme takovou směs formátů.
Vysvětlujeme nejrůznější pojmy a přinášíme analýzy založené na datech a přesných faktech.
Tyto příspěvky čtou až miliony lidí. S Brexitem jsme v oblasti čtenosti zaznamenali velký
úspěch, je vidět, že mají lidé o téma a fakta zájem. Naše příspěvky teď mají vyšší čtenost
než na začátku roku 2019.
Dodáváte své příspěvky také do jiných oddělení BBC?
Naším cílem je dostávat příspěvky vytvořené oddělením Reality Check do vysílání stanic
BBC. Jsou tak součástí rádiového vysílání BBC a zpravodajského kanálu BBC News, který
vysílá 24 hodin denně. Naše příspěvky se dostávají také do vysílání mezinárodní stanice
BBC World Service. Dodáváme rovněž příspěvky pro BBC Radio 1, které je zaměřené na
mladší posluchače. Vytváříme ale především online příspěvky, prostřednictvím kterých je
možné rychleji reagovat na dezinformace, které se šíří po sociálních sítích. Momentálně
děláme dva až tři články denně, v době Brexitu máme hodně práce. Příspěvky obecně
přizpůsobujeme tomu, jestli chceme bezprostředně reagovat na sdělení, kterým se lidé
zrovna zabývají, nebo dodat hlubší analýzu s odstupem. Vždy však musíme být přesní,
nemáme prostor na chyby, které by mohly negativně ovlivnit naši reputaci.
Udělali jste při ověřování dat přesto někdy chybu?
Ano, jsme přece jen lidi. Stalo se nám například, že jsme použili data ze statistiky, která se
týkala června, analyzovali jsme ale červenec. Výsledek to nicméně neovlivnilo a chybu jsme
transparentně opravili. Transparentnost je základním předpokladem novinářské práce.
Je nutné dát lidem vědět, že jsme text zpětně upravili a objasnit, jak jsme postupovali. O
chybě například informujeme v twitterovém příspěvku.
Jaké je cílové publikum oddělení Reality Check?
Žádnou specifickou skupinu oslovovat nechceme. Obecným cílem BBC News je zasáhnout
mladší publikum, kterým myslíme mediální konzumenty od 16 do 34 let, ženy a
mediální konzumenty s chudším socioekonomickým statusem. Součásné publikum BBC
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News totiž tvoří převážně muži kolem čtyřicítky až padesátky z vyšší a vyšší střední
třídy.
Máte k dispozici nějakou studii, která analyzuje dopad vaší práce na publikum?
Nemáme. Obecně si však všímáme, v jakém kontextu se naše výstupy šíří na sociálních
sítích. Vycházíme také z komentářů. Kdybychom neměli pocit, že má vyvracení mylných
zpráv efekt na publikum, nevěnovali bychom se mu. Nechali jsme si také zpracovat studii,
která ukázala, že mají lidé o Reality Checku stále větší povědomí. Informovanost o
našem projektu roste hlavně kolem voleb.
Jak byste popsal tematickou skladbu příspěvků?
Tematický záběr je rozdělen mezi britské domácí dění, momentálně se zabýváme hlavně
Brexitem. Soustředíme se také na společenské problémy jako kriminalitu, zdravotnictví, a
mezinárodní témata.
Kde nejčastěji narážíte na témata, kterým se budete věnovat?
Jako novináři sledujeme ostatní média a Twitter, jsme také propojení s dalšími
odděleními BBC a lokálními reportéry po celé Británii, kteří nás často k nějakému tématu
přivedou.
Můžou témata navrhovat i čtenáři?
Chodí nám hodně emailů přes kontaktní formulář, který umisťujeme na konec příspěvků.
Občas přijde opravdu zajímavý podnět, jeden čtenář nám například napsal, že se na
Facebooku sdílí zpráva, že pokud Británie zůstane v Evropské unii, bude muset od roku
2020 přijmout euro. To je samozřejmě nesmysl. Rádi pak vidíme, když se vyvrácená
informace sdílí v rámci diskusí. Je to podle nás cesta, jak proti fake news bojovat
podloženými argumenty.
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Jak garantujete co největší možnou nezaujatost při volbě a zpracování témat, kterým
se věnujete?
Snažíme se vždy ověřovat fakta na obou stranách debaty. Příkladem může být současná
debata o Brexitu, kde analyzujeme informace na straně zastánců odchodu, ale i těch, co
chtějí zůstat. Hledat denně informace, které je vhodné ověřit, je zároveň velká výzva.
Musíme si dávat pozor, abychom se nechytili informace, která je sice mylná, ale sdílí ji
jen malý počet lidí. Pokud bychom se jí věnovali, mohli bychom jí dát nechtěnou
publicitu. Logicky zároveň vyplývá, že se nějakým politickým figurám věnujeme víc než
jiným. Například Donald Trump zveřejňuje svá stanoviska velmi často, a tak je i ve větší
míře prověřujeme. Zároveň nepřichází v úvahu, že bychom ověřovali nějaký výrok a
když bychom zjistili, že je pravdivý, nepublikovali bychom ho. Příkladem můžou být
právě Trumpovy výroky o Evropské unii. Zjistili jsme, že je mnoho z nich pravdivých, a
před publikem to neskrýváme.
Používáte nějaké aplikace, které vám pomáhají vyvracet fake news?
Používáme například zpětné vyhledávání obrázků přes Google, které nám umožňuje určit,
z jakého roku snímek pochází a v jakém kontextu byl původně použitý. V únoru 2019 jsme
například během voleb v Keni narazili na fotografii mladých žen s malými dětmi, které měly
být údajně na cestě do školy. Tato fotka se virálně šířila a měla upozorňovat na alarmující
počet keňských nezletilých dívek, které se stávají matkami. Dohledali jsme ale, že fotka byla
pořízena v Tanzánii a zobrazovala dospělé mladé ženy v uprchlickém táboře. Fake news o
nezletilých matkách však zneužila nigerijská vláda, a to i přesto, že počet nezletilých matek
ve skutečnosti klesá.
Spolupracujete s nějakými vzdělávacími institucemi nebo jinými fact-checkingovými
projekty?
S jinými projekty jsme zatím nespolupracovali, ale přemýšlíme o tom. Co se týče škol,
uvědomujeme si, že musí mít kampaň proti dezinformacím dvě části. Zaprvé je nutné
upozornit a reagovat na fake news, jakmile se objeví online a lidé je začnou sdílet. Zadruhé
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je potřeba rozvíjet mediální gramotnost, která lidem umožní rozpoznat, co je reálné a co ne.
Mediální gramotnost BBC rozvíjí pomocí programu Young Reporter.2 Pro tento projekt jsme
vytvořili film o fake news a naši zaměstnanci přednášeli o fake news na školách.
Je vyvracení a ověřování informací novou rolí tradičních médií?
Myslím, že tuto roli média nemusejí bezpodmíněčně zastávat, sociální sítě totiž umožňují,
aby se lidé mohli ozvat a upozornit chyby politiků a mylná sdělení. Díky sociálním sítím
vznikly skupiny samozvaných ověřovatelů. Otázka je, zda není společensky přínosnější,
když se role ověřovatele faktů chopí média, která by tak měla činit ve svém vlastním
zájmu. Jinak bychom se mohli dostat do situace, kdy média přestanou být kontrolním
mechanismem politiky.
Myslíte, že by šíření fake news mělo být legálně postihováno?
To je velmi komplikovaná záležitost. Komu dáme pravomoc rozhodovat o tom, co jsou
fake news a co už ne? Každý člověk vnímá míru závažnosti jinak, takový systém by mohl
být zneužitelný. Mohli bychom se dostat až k porušování svobody slova. Zároveň si však
myslím, že pokud je nějaký příspěvek očividně lživý, měl by být provozovatel sociální sítě
zavázán ho odstranit nebo označit. Firmy by proto měly pracovat na algoritmech, které by
dokázaly fake news spolehlivě identifikovat a stáhnout.
Jaké jsou budoucí plány oddělení?
V současnosti máme hlavně krátkodobé cíle, připravujeme se na situaci, která nastane,
pokud bude vyhlášeno nové referendum o výstupu z Evropské unie. Hodně organizací, které
se zaměřují na vyvracení faktů, pracuje s umělou inteligencí. Takové technologie zatím
v plánu nemáme, nikdy ale neříkejte nikdy. Třeba organizace FullFact, která se ověřováním
faktů zabývá, spolupracuje s Googlem na aplikaci, která by uměla identifikovat klíčová slova
v projevu a pomocí algoritmů je propojit s materiály, které FullFact zpracoval v minulosti.
2

Program BBC Young Reporter seznamuje školáky ve věku 11 až 18 let s mediální praxí. Jeho součástí jsou
workshopy tvorby mediálních obsahů, výuka mediální gramotnosti a přednášky novinářů. Více informací na:
https://www.bbc.com/news/education-41001549
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To by mohla být budoucnost fact-checkingu.
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Příloha č. 5: Rozhovor s Jimem Fryem, vedoucím oddělení VOA Polygraph.info,
5. dubna 2019 (telefonický rozhovor přes sociální síť Whatsapp)
Jak jako oddělení definujete fake news?
Pojem fake news nerad používám, myslím, že jeho původní význam změnili politici.
Nepracujeme s fake news ve smyslu, jaký jim přidělili. Spíš bych řekl, že se zabýváme
dezinformacemi, které šíří jistou politickou agendu. Šiřitele falešných zpráv můžeme
rozdělit do několika skupin. Buď jde o zaplacené trolly, nebo o lidi, kteří zprávy šíří,
protože s nimi názorově souzní. Neřekl bych ale, že se Polygraph snaží proti falešným
zprávám bránit, na rozdíl od některých státních orgánů. My jsme novináři a falešné zprávy
pokrýváme.
Jaké důvody vedly ke vzniku oddělení Polygraph.info?
Polygraph.info vznikl v roce 2016 před prezidentskými volbami jako projekt VOA ve
Washingtonu D.C. a RFE/RL v Praze. Tehdy se dezinformace začaly dramaticky šířit. Od
začátku jsme velmi úzce spolupracovali s RFE/RL, ale začátkem roku 2017 pak RFE/RL
založilo vlastní fact-checkingové oddělení Factograph. Spolupracujeme dodnes, dáváme si
například vědět, na čem zrovna pracujeme. Někdy si vzájemně vyměňujeme příspěvky a
překládáme je. Odhaduji, že tak ale činíme jen u 5 % příspěvků. Oba projekty mají totiž
jiné poslání. Factograph je daleko víc orientovaný na domácí dění v Rusku. Individuálně
posuzujeme, zda by příspěvky Factographu mohly být zajímavé i pro nás. K 25. březnu 2019
jsme například publikovali text o nepoměru výše platů mezi ženami a muži v Rusku. Text se
zakládal na materiálech od RFE/RL.3
Kolik lidí tvoří tým oddělení Polygraph.info?
Šéfredaktorem jsem já. V rámci pracovní smlouvy pro nás pracují tři reportéři. Pracuje pro
nás například ruská novinářka Fatima Tlisová. Dále je v týmu člověk, který má na starost
správu sociálních sítí a produkci videoobsahu. Pracuje pro nás rovněž jeden
3

Dostupné z: https://www.polygraph.info/a/inequality-mens-womens-incomes-russia-factcheck/29841433.html
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investigativní reportér a jeden editor na částečný úvazek. Spolupracují s námi také jiné
redakce VOA. Tým stále roste, na začátku jsme byli jen dva.
Jak je oddělení financováno?
Všechny úvazky pokrývá americká vláda.
Kolik lidí vaše příspěvky zasahují?
V posledním fiskálním roce jsme na webu měli 1,2 milionu návštěvníků. Číslo oproti
předchozímu roku vzrostlo o 800 %. Čtenost článků vzrostla zhruba o 1400 %.
Facebooková videa byla zobrazována o 600 % víc. Interakce s našimi příspěvky na Twitteru
pak vzrostly o téměř 300 %. Na YouTube a Instagramu zatím nejsme, protože ještě stále
pracujeme na vylepšení svých videoobsahů. Do budoucnosti bychom se na sociální média
ale rádi zaměřili ještě víc. Své příspěvky dodáváme také pro web rádia Echo Moskvy, které
na svém blogu zveřejňuje ověřené či vyvrácené informace. Skrze Echo Moskvy nám rovněž
stoupá čtenost.
Jaké je cílové publikum oddělení Polygraph.info?
Naší cílovou skupinou jsou anglicky mluvící mediální konzumenti ve východní Evropě,
Rusku, střední Asii a bývalém Sovětském svazu. Sledují nás ale také obyvatelé Spojených
států, a to zejména ti, kteří se zajímají o mezinárodní dění.
Máte k dispozici nějakou studii, která analyzuje dopad vaší práce na publikum?
Žádnou analýzu jsme si zatím zpracovat nenechali. Ve společnosti se nicméně neustále
diskutuje, zda mají podobné projekty smysl, jestli se o ně lidi zajímají a můžou změnit jejich
názory. I když je velmi těžké ověřit, zda mají fact-checkingové projekty nějaký dopad
na mediální konzumenty, věřím, že mají podobné aktivity smysl. Přinášejí totiž do
mediálního prostředí reálné informace. Snižování důvěry v média je opravdu znatelné.
Chodil jsem do školy v dobách Watergate aféry, tehdy byli novináři považováni za hvězdy,
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to už dnes neplatí.
Myslíte si, že by ověřování faktů mohlo změnit způsob, jak lidé vnímají média?
Doufám, že by to tak mohlo být, ale nejsem si jistý. Na našem Twitteru a Facebooku se často
pod příspěvky, které vyvracejí jasně lživé informace, objevují nenávistné komentáře. Ty
nás osočují z toho, že děláme propagandu a hrajeme na jednu stranu. Souvisí to podle mě
s tím, co potvrzují mnohé studie: pokud chceme někoho přesvědčit, že nemá pravdu,
dotyčný se jen upevní ve svém názoru. Zároveň bych rád věřil názorům, které říkají, že má
šíření faktů pozitivní vliv na společnost. Musím ale přiznat, že nevím, která verze je
pravděpodobnější.
Je pravda, že se věnujeme se americké agendě, protože jsou Spojené státy součástí velké
části podstatného světového dění. Ale zabýváme se také tím, co si lidé o americké agendě
myslí. Před rokem jsme například ověřovali zprávu webu Sputnik, který tvrdil, že americké,
francouzské a britské bombardování po útoku chemickými zbraněmi v syrském městě
Douma porušovalo mezinárodní právo. Zjistili jsme, že je to pravda, a také jsme tuto
informaci publikovali. Náš příspěvek však na rozdíl od původního textu Sputniku
obsahoval potřebná fakta, která tvrzení podložila. Kdybychom šířili propagandu, takový
článek bychom nenapsali.
Jak byste popsal tematickou skladbu příspěvků?
Věnujeme se nejen mezinárodním tématům, ale také domácím kauzám. Jako příklad
můžu zmínit naše příspěvky, které se vztahují k Muellerově zprávě.4 Moc se ale nevěnujeme
výrokům v amerických politických debatách, nebo slovních výměnách mezi veřejnými
figurami. Nemyslím si totiž, že by to do takové míry zajímalo naše publikum.
Náš projekt je zároveň investigativnější než jiné projekty, které ověřují fakta. Zabýváme se
tématy, která jsou často netransparentní, a tak je investigativa nezbytná. Největší
mezinárodní zájem vzbudil příspěvek z února 2018, který na nahrávkách zachycoval zděšení
4

Muellerova zpráva shrnuje dvouleté vyšetřování Roberta Muellera, který zkoumal ruský vliv na americké
volby v roce 2016.
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ruských vojáků nad útokem amerických ozbrojených sil. Ukázalo se, že byli ruští vojáci
v podstatě posláni na smrt a zemřelo jich daleko víc, než tvrdila ruská vláda.5
Kde nejčastěji narážíte na témata, kterým se budete věnovat?
Sledujeme obecnou situaci v mediálním a společenském prostředí. Zaměřujeme se do
velké míry na příspěvky ruských státních médií, které nás pak dostanou k výrokům
konkrétních politiků. Sledujeme také projevy politiků, které nás často přivedou k tématu,
které považujeme za důležité.
Jak garantujete co největší možnou nezaujatost při volbě a zpracování témat, kterým
se věnujete?
Naprostou objektivitu není možné zaručit. Každý novinář přistupuje k tématu s vlastním
souborem zkušeností a postojů. Přesto není tak těžké být férový. Správný novinář se na
příběh podívá z různých úhlů. Každý den vstupujeme do newsroomu s vědomím, že
musíme ověřit všechny strany příběhu, protože jsme novináři.
Nezaujatost zaručuje také VOA Firewall. Ten garantuje, že se žádný člen vlády nesmí
vměšovat do tematické agendy našeho oddělení. Pojí se s ním zároveň povinnost nahlásit
jakoukoliv snahu o zásah do naší agendy ze strany politiků. Naše nezávislost je také právně
zakotvená v Mezinárodním vysílacím zákoně z roku 1994.6
Velké množství vašich příspěvků se soustředí na Rusko. Proč?
Z Ruska do světa míří hodně informací, které se šíří, aby ovlivnily mediální konzumenty ve
střední a východní Evropě, přičemž dosah těchto informací zvyšují sociální sítě. Jde o státem
sponzorované dezinformace, které americká vláda vyhodnotila jako nebezpečné a usoudila,
že bychom se jim měli věnovat. Rusko dezinformace šíří jak vnitrostátně, tak za hranice.

5

Dostupné z: https://www.polygraph.info/a/us-wagner-russia-syria-scores-killed/29044339.html
Anglicky International Broadcasting Act. Dostupné z: https://www.usagm.gov/who-weare/oversight/legislation/international-broadcasting-act/
6
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Používáte nějaké aplikace, které vám pomáhají vyvracet fake news?
Ano, vybíráme je podle okolností. Používáme například rozšíření od Google Chrome, které
nám dovoluje zpětně hledat obrázky stejně jako aplikace Google Image Reverse Search.
Pracujeme také s rozšířením EXIF, které umí mimo jiné poznat fotoaparát, kterým byl
snímek pořízen, nebo s aplikací, jež umí identifikovat původ IP adresy. Inspirujeme se
rovněž u investigativní platformy Belling Cat, která nás často přivede na nové způsoby
ověřování informací.7
Spolupracujete s nějakými vzdělávacími institucemi nebo jinými fact-checkingovými
projekty?
Velmi rád bych se do nějakých projektů zapojil, dosud jsem však neměl ani čas, ani dost lidí
v týmu. Uvědomuji si, že je mediální gramotnost nesmírně důležitá. Čas od času
spolupracujeme na konferencích, v červnu 2019 se například budeme v Albánii účastnit
konference o fake news, která je zaměřená na studenty.
Je vyvracení a ověřování informací novou rolí tradičních médií?
Vyvracení fake news a ověřování informací budou dobří novináři vždy vnímat jako svou
roli. Bylo tomu tak i v minulosti. Role žurnalistiky se ale v poslední době změnila hlavně
v tom smyslu, že teď čelíme vážnějším dezinformacím, a proto se také více mluví o
ověřování informací.
Myslíte, že by šíření fake news mělo být legálně postihováno?
Vím, že se o tomto tématu v Evropě hodně mluví. Americký kontext je v tomto smyslu
trochu jiný, první dodatek ústavy zakotvuje svobodu projevu. Vláda nemůže kontrolovat
informace. Myslím si, že pravda nakonec stejně vyhraje. Opravdu bych nechtěl vidět, jak
americká vláda diktuje Twitteru nebo Facebooku, co je a není pravda. To v žádném případě
7

Dostupné z: https://www.bellingcat.com/about/
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není její rolí. Pravdu určují fakta a lidé. Jsem optimista a věřím, že lidé nakonec vždy dají
přednost pravdě před lží.
Jaké jsou budoucí plány oddělení?
Rád bych tým rozšířil o další zaměstnance a vyvinul vlastní online nástroje pro ověřování
informací. Máme však omezené prostředky. Dlouhodobě pak chceme pracovat tak, abychom
se vyrovnali lidem, kteří šíří dezinformace. Chtěli bychom například vyvíjet nástroje, které
odhalí dezinformace, jež vznikly pomocí umělé inteligence a umí mimo jiné imitovat
výrazy obličejů. Doufám, že se lidem, kteří stojí na straně pravdy, podaří dezinformace
porazit.
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Příloha č. 6: Rozhovor se Zdeňkem Šámalem, ředitelem zpravodajství a sportu
České televize (ČT), 4. dubna 2019 (osobní rozhovor)

Myslíte, že by po vzoru ARD, BBC a RFE/RL/VOA mělo smysl zakládat v České
televizi oddělení, které by bralo vyvracení nebo ověření fake news za samostatný
novinářský výstup?
Nemyslím si. Parazitovali bychom na parazitických věcech. Nepřijde mi smysluplné dělat
zprávy o tom, že fake news nejsou zprávy. Téma v České televizi ale nepodceňujeme. Máme
redakci

plánování

a

analýz

(ARPA),

která

vznikla

v roce

2013

transformací

z Dokumentačního a obrazového střediska. Prověřuje sporné informace a stará se, aby do
vysílání lživé informace nepronikly. ARPA vznikla, protože jsme potřebovali zvýšit
redakční kontrolu nad svými výstupy. Troufám si říct, že žádná jiná mediální instituce
v České republice nemá tak důsledný editoriální systém jako my. Stačí tedy, že fake news
nevysíláme. Když zaznamenáme fake news s dopadem na život celé společnosti, věnujeme
se jim v pořadu Newsroom.
Německo, Velká Británie a Spojené státy jsou zároveň velké a bohaté země. To je důležité si
uvědomit. Nové oddělení si totiž můžete dovolit jen tehdy, když ho můžete bez problému
financovat. V těchto zemích se zároveň šíření fake news a jejich role při významných
společenských událostech prožívala daleko víc než v České republice. Ať už jde o zvolení
Donalda Trumpa prezidentem, Brexit či uprchlickou krizi. Proto možná mají tyto země
pocit, že musí proti fake news bojovat. Pro televizi a zemi našeho typu takové opatření
vnímám jako zbytečnost.
Dezinformace se ale před důležitými společenskými událostmi šíří i v České republice.
Neměla by být právě Česká televize institucí, která se ujme osvěty v oblasti mediální
gramotnosti?
Česká televize není ani statutárně, ani finančně v situaci, kdy by mohla být lídrem trhu
v oblasti mediální gramotnosti. Zákon nám nic takového neukládá. Pokud chceme rozvíjet
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mediální gramotnost, mělo by se jednat o celostátní zájem. Máme jiné instituce, které by
podobné iniciativy měly rozvíjet, ale neděje se tak. Česká televize by se k osvětě mohla
připojit, protože má v oboru know-how, ale nemůže stát za celou produkcí. V současnosti
tedy žádný projekt v oblasti mediální gramotnosti nechystáme, nemáme dostatek lidí ani
prostředků na to, abychom mohli zachraňovat svět. Na podzim roku 2018 jsme však
organizovali sérii přednášek na téma fake news.8
Jak vy sám vymezujete pojem fake news?
Šíření fake news má podle mě dvojí původ. Buď jsou úmyslné a můžou být součástí
hybridních válek, nebo vznikají na základě lidské hlouposti a uživatelé je šíří, protože
odpovídají jejich názoru na svět, který vychází z nevzdělanosti, neschopnosti orientovat se
v tématech a pracovat se zdroji. Významnou roli hrají sociální sítě. Lidé nesmí Facebook
považovat za zdroj a uvědomovat si, že jde jen o technologickou platformu.
V roce 2017 klesla důvěra v Českou televizi na historické minimum, a to na 63 %.
V roce 2018 byla tato hodnota o jeden procentní bod vyšší.9 Jak pracujete na zvyšování
důvěryhodnosti?
Jediným způsobem, jak se nízké důvěryhodnosti bránit, je nedělat chyby. Každá
sebehloupější chyba se zneužívá proti ČT, a to i ze strany vrcholných veřejných činitelů.
Když proti nám vede kampaň prezident republiky, musí být naše důvěryhodnost nutně
narušena. Prezident je ze své podstaty vnímán jako důvěryhodná instituce a ovlivňuje lidi,
kteří si neumí vytvořit názor na základě vlastní analýzy, a proto přebírají názory někoho
jiného. Pokles důvěry je sice znatelný, zapadá však do celkového poklesu důvěry občanů
České republiky v média. Důvěra v média se zároveň snižuje celosvětově. V kontextu jiných
evropských televizí si ČT stojí dobře.

8

Série se jmenovala Fake news: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/novinky-ze-studia/384837-pravda-nebo-lez-debata-o-fakenews-vzbudila-pozornost/
9
Viz Výroční zpráva ČT za rok 2018. Dostupné z:
https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1435.pdf?v=1&_ga=2.30977980.2001285365.1555082309895979636.1540135660
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Příloha č. 7: Rozhovor se Janem Pokorným, ředitelem zpravodajství Českého rozhlasu
(ČRo), 23. dubna 2019 (emailová korespondence)

V rámci zahraničních tradičních médií vznikají oddělení, která se zaměřují na práci
s tzv. fake news. Takové oddělení založila například britská televize BBC (Reality
Check),

německá

televize

ARD

(Faktenfinder)

a

americký

Hlas

Ameriky

(Polygraph.info). Ověřování informací berou tato oddělení jako samostatný novinářský
výstup, který pak sdílejí s publikem. Je podle vás zakládání takových oddělení
smysluplné?
Ověřování informací patří k základním novinářským standardům. Tohle už je jiná úroveň.
Nese to s sebou určitě zvýšené personální a provozní náklady, ale smysluplný počin to je,
pokud takové týmy zkoumají třeba i sociální sítě, dezinformační servery atd.
Přichází v úvahu, že by podobné oddělení založil i ČRo? Proč ano/ne?
Zatím jsme o tom neuvažovali. Stavíme ale takové týmy ad hoc – např. v předvolebním
období, kdy se snažíme v co nejkratší reakční době ověřit to, co zazní v předvolebních
rozhovorech a debatách. Máme vlastní redakci datové žurnalistiky, která na základě redakční
úvahy dokáže velmi efektivně pracovat i v oblasti demaskování fake news apod.
Jaké redakční postupy v ČRo zaručují, že se do vysílání nedostane mylná informace?
Máme dostatečně robustní editorskou strukturu a držím work flow dvou párů očí, které, je-li
to možné, zkouknou materiál, který jde do vysílání. Díky tomu je chybovost minimální – a to
v situaci, kdy zpravodajské redakce vyrábějí na 20 000 příspěvků měsíčně. Kromě toho jsme
přijali rozhodnutí, že důležitá není rychlost, ale pravdivost a přesnost zvěřejněné informace.
Pod pojem fake news se často schovávají různé druhy obsahů. Jak byste fake news
definoval vy sám?
Jsou to „zprávy“ nezaložené na faktech, ale tvářící se tak. Mají výrazné manipulativní cíle.
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Myslíte, že je rolí ČRo rozšiřování mediální gramotnosti? Jak ČRo přispívá ke
kultivaci mediálního prostředí?
Jsem o tom přesvědčen. Dokazujeme to průběžně nejenom ve vysílání, ale i prostřednictvím
zpravodajského serveru iROZHLAS.cz. Server iROZHLAS.cz a datoví novináři např. pro
české poměry adaptovali zpravodajskou hru Staňte se šéfredaktorem dezinformačního webu.
Jen za první týden si ji vyzkoušelo téměř deset tisíc čtenářů (více zde: http://irozhl.as/3qV).
Později

ji prezentovali například na Multimediálním dnu na FSS MU v Brně či na

jednotlivých přednáškách pro studenty VŠE, ČVUT, Metropolitní univerzity Praha či
Univerzity Palackého.
Redaktoři serveru iROZHLAS.cz rovněž pátrali po stopách dezinformací, které se šířily
během prezidentských voleb mezi seniory prostřednictvím e-mailů. Mimo jiné jsme zjistili,
že je psali a šířili lékař, advokát, důchodce a farmář. Vzhledem k všeobecnému zájmu o
výsledky našeho pátrání jsme text přeložili i do angličtiny: https://www.irozhlas.cz/zpravydomov/lies-email-disinformation-election-was-written-and-spread-doctorslawyers_1802151345_rez.
Jako první jsme v českých médiích upozornili na hoax, šířený i mimo český jazykový
prostor. Vytvořil jej český policista při své dovolené na Krétě, kde pořídil video
„inscenovaného topení imigrantů“ (více zde: http://irozhl.as/3mJ). Posléze jsme připravili
pro zájemce i podcast, v němž byl detailně rozebrán příběh dezinformačního videa:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podcast-fake-news-kreta-videomigrace_1808281600_ace.
Dezinformacím a vůbec mediální gramotnosti jsme se věnovali v původních obsáhlých
rozhovorech s experty. Namátkou: Alexem Sängerlaubem, který zkoumal vliv fake news na
německé volby (http://irozhl.as/2d9), Davidem Patrikarakosem, autorem knihy Válka ve 140
znacích (http://irozhl.as/2dF),

Alexandrou Alvarovou, autorkou knihy Průmysl lži

(http://irozhl.as/2Py).
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