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Ondřej Kundra: 
Být schopen rozlišit 

pravdu a dezinformaci
Kromě zpráv o nejnovějších přírůstcích medvíďat do zoo a předvolebních 

spotů všech volitelných stran můžeme stále častěji v médiích narazit 
na větší či menší množství příspěvků týkajích se propagandy, hoaxů, 
dezinformačních webů a témat s nimi spojených. A oprávněně. Zvlášť 

dnes, kdy se dezinfomace šíří pomalu rychleji, než otravná melodie 
ranního budíku. To, co nám pomůže rozlišit, jestli zprávy, které čteme, 

jsou věrohodné a bez hoaxů, je dostatečná mediální gramotnost. 
Nejen o ní, ale i o kouzlech dezinformačních webů a vzdělávání v této 
problematice a budoucnosti médií jsme vedli rozhovor s uznávaným 

českým novinářem Ondřejem Kundrou.

ANEŽKA RUCKÁ 

Mediální gramotnost

Je mediální a informační gra-

motnost důležitá? Není zbytečně 

přeceňovaná?

Myslím si, že mediální gramotnost 
důležitá určitě je. Spoustu lidí, 
a to nejenom těch mladých, čerpá 
zprávy ohledně toho, co se kolem 
nich děje, z různých sociálních sítí. 
Ty jsou v posledních letech plné 
zpráv a informací, které jsou hodně 
nebo částečně nepravdivé. V Česku 
je spoustu dezinformačních webů 
a to může lidi snadno manipulovat 
a ovlivňovat jejich přemýšlení, 
chování u voleb i v každodenním 
životě. Člověk by měl být schopen 
poznat, kdy mu je předkládán 
pravdivý text a pravdivé informace 
a kdy se na něj naopak valí různé 
lži a polopravdy.

Jak tedy vypadá člověk,  

který je mediálně a informačně 

 gramotný?

Jednak by se měl zajímat o to, co 
se děje kolem něj. To znamená, že 
konzumuje víc médií najednou. 
Neměl by se rozhodně vyhýbat 
tištěným médiím, vedle těch elek-
tronických. Měl by sledovat více 
informačních zdrojů, nejlépe i ze 
zahraničí. Také se vyplatí investo-
vat nějaké vlastní peníze do ná-
kupu kvalitnějších médií. Chápu, 
že porovnávat informace z růz-
ných zdrojů mezi sebou stojí čas 
a energii, ale je to v dnešní době 
nezbytné. Každý chceme dělat, co 
nás baví, ale pokud se nebudeme 
zajímat a zabývat se tím, co se děje 
ve veřejném prostoru okolo nás, 
tak ve inále budeme připraveni 
o určitou míru svobody.

Je ale vůbec možné ověřovat si 

všechny informace a dohledávat 

původní zdroje, abychom si mohli 

být jisti, že zprávy, které čteme 

jsou pravdivé? 

Jasně, že všechno ověřovat nelze. 
Spíš než všechno ověřovat několi-
krát a hledat u všeho zdroje, bych 
se soustředil na to, jaké medium 
si zvolím, případně jaké novináře 
budu číst. Tam se totiž můžete 
spíše spolehnout, že když si vybe-
reme dobře, ti lidé s námi nebudou 
manipulovat a ani to nebudou 
zamýšlet. Je prostě jistější číst ra-
ději The Guardian než Parlamentní 
listy. The Guardian nebo The New 
York Times jsou média, která jsou 
je tady dlouho. Navíc mají peníze 
na to, aby zaměstnávala spoustu 
lidí, kteří ověřují informace jejich 
reportérů. 
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Existuje podle vás nějaký vhodný 

způsob, jak mediální gramotnost 

předat mladým lidem, kteří často 

mají úplně jiné starosti než je ve-

řejné dění? Mluvíme tu o lidech, 

kteří ještě nemohou volit a mají 

tudíž pocit, že nic nemohou změ-

nit a nijak se jich to netýká?

Nedávno jsme měli v Respektu 
rozhovor s youtuberem Kovym. Ten 

říká, že skoro všichni novináři mají 
nějaké děti a mohli by část svého 
dne strávit tím, že by se svých 
dětí zeptali, jak oni vidí svět, co by 
chtěli řešit, co je pro ně zábavné, 
co je trápí a na základě toho tomu 
věnovat i část svojí tvorby. 

Když zmiňujete Kovyho, on 

i ostatní youtubeři, zabývající se 

trochu kontroverznějšími tématy, 

často sklidí velké množství rozči-

lených reakcí, že svým divákům 

a čtenářům snaží podsouvat 

svoje názory a říkat jim, co si 

mají  myslet. 

Zrovna Kovy měl takové reakce 
u nedávného videa o hoaxech 
a deziformacích. Podle mě ale, 
jestli mu někdo vyčítá, že se 
někomu něco snaží podsouvat, 
tak je absolutně vedle. Protože 
v tom videu nedělá nic jiného, než 
že řekne: tenhle konkrétní politik 
vám lže v téhle konkrétní věci a lže 
vám tímhle konkrétním způsobem. 
Navíc to ukazuje na několika pří-
padech, a to se v žádném případě 
nedá považovat za podsouvání 
svých názorů.

Stejně jako nejrůznější youtubeři 

a další infl uenceři, tak někdo 

může mít pocit, že i Junák je 

sekta a že podsouvá svoje názory 

svým svěřencům. Patří do skauta 

politická debata, nebo je vhodná 

spíš apolitičnost?

Nikde není apolitičnost na místě. Je 
dobré se bavit o různých problé-
mech téhle země, což nezahrnuje 
jen dezinformační weby. Mě moc 
vlastně ani neberou argumenty, 
že školy by měly být apolitické. 
Samozřejmě by neměly být řízeny 

politiky, ale měla by tam rozhod-
ně probíhat otevřená, svobodná 
diskuze o veřejných tématech, ať 
už se tomu budu říkat veřejná nebo 
politická diskuze. 

V Junáku stále rezonuje téma 

účasti skautů na demonstra-

cích různého typu. Když fotka 

s Bobo – Lucií Myslíkovou obletěla 

svět, mnozí měli pocit, že to už je 

za hranou. 

V  mých očích bránila svobodnou 
společnost, což můžete projevit 
milionem způsobů a ona si vybrala 
tenhle.

To jak se zachovala a to, že vím, 
že je skautka, mi říká, že v Junáku 
získala hodnoty, které ji motivují 
k tomu chovat se odvážně a ne-
bát se projevit svůj vlastní názor. 
Pro mě jako pro rodiče by tohle byl 
důvod, proč dát mé děti do skauta. 
Přesně proto, že chci, aby z mých 
dětí vyrostli sebevědomí a odváž-
ní lidé. Třeba pak budou mít jiné 
politické názory než mám já, ale 
budou zastávat je mít demokra-
tické a budou volit demokratické 
strany. To, co chci je, aby se ty své 
názory jednou nebály říct a nebály 
se za ně rvát.

Dezinformační weby

Dezinformační weby jsou velmi 

známé. Proč myslíte, že je taková 

masa lidí čte nebo je přímo vyhle-

dává jako zdroj informací?

Podle průzkumů asi 25 % lidí 
sáhne právě po těchto webech 
jako po zdroji informací. To ale 
nutně neznamená, že jim bezmez-
ně věří. Není to zanedbatelné 
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Ondřej Kundra
Uznávaný český novinář, 

dlouholetý člen redakce týde-

níku Respekt a vedoucí tamní 

rubriky Fokus. Ve svých textech 

se soustředí hlavně na politická 

témata, dezinformace, hoaxy 

a propagandu. Za svou práci 

obdržel Novinářskou křepelku 

a Novinářskou cenu v katego-

rii investigativní žurnalistiky. 

Je autorem několika knih, ta 

poslední, věnující se radikalizaci 

mladých lidí vyšla ve spolupráci 

s Tomášem Linderem na počát-

ku letošního roku.
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množství, ale současně to není 
většina společnosti. Důvodů, proč 
to tahle skupina lidí vyhledává, 
je celá řada. Jednak myslím, že 
část lidí z nejrůznějších důvodů 
cítí frustrovaná polistopadovým 
vývojem a ztracená v moderní 
společnosti. Možná narazili na vět-
ší či menší křivdy, které se jim 
staly a postupně ztráceli důvěru 
v systém jako takový. Teď najed-
nou mají pocit, že jim někdo nabízí 
svržení onoho systému a nastolení 
nějakého nového, lepšího a pro 
ně spravedlivějšího. Tyhle weby 
chtějí shodit systém, jaký máme, 
ale rozhodně za to nenabízejí 
svobodnější společnost. To, co by 
případně následovalo potom, by 
bylo výrazně horší. 

To ale není případ mladých lidí, 

kteří se narodili do demokratické-

ho světa. 

Spousta mladých lidí čerpá in-
formace hodně ze sociálních sítí 
a z internetu, takže moc nerozlišují 
odkud ty informace načerpají. Mož-
ná jim řekne někdo z jejich kamará-
dů, že tady našel něco zajímavého 
a pošle jim to. Ty zprávy mají bom-
bastický titulek, někdy se se u toho 
i pobavíte. Pokud ti lidé nejsou 
znalí v mediální gramotnosti, tak 
pak mají tendenci tomu důvěřovat.  
V případě Parlamentních listů  byl 
výběr jména skvělý tah. Pro něko-
ho, kdo se v médiích nepohybuje 
a zprávy si přečte jednou za čas, se 
logicky něco, co má v názvu ,,par-
lamentní“ zdá naprosto věrohodné 
a už ho nenapadne, že výsledek je 
na škále pravdivosti úplně někde 
jinde. Dál určitě je nutné hledat 
důvod na straně nás, novinářů 

z klasických médií, protože někdy 
prostě nejsme schopni podat čtená-
řům takový obraz světa a komuni-
kovat s nimi takovým způsobem, 
aby je to dokázalo oslovit. A tady 
bychom právě my měli uvažovat 
nad tím, jak zkvalitnit to, co děláme 
a jak to děláme.

A má vůbec cenu si ukazovat 

na dezinformační weby? Vždyť 

lidé, jim chtějí věřit, uvěří a zby-

tek už dávno ví, že na těchto 

stránkách nedozví nic pravdivého.

Některé lidi nepřesvědčíte nikdy, 
to je fakt, ale pak je tady určitě 
nemalá část lidí, kteří tomu věří, 
protože ty potřebné informace 
nemají. Často ani neví, že ty weby 
jsou anonymní, neví, že jsou částeč-
ně placené z Ruska, které tady má 
svoje velmocenské cíle, chce rozbít 
Evropu, vytáhnout nás z Evropy 
a dostat nás zpátky do svojí sféry 
vlivu, což by zhoršilo naše životy 
ve všech jeho oblastech.

Pokud tedy tyto rozšířené dez-

informační weby představují 

takovou míru nebezpečí vlastně 

pro celou společnost, nebylo by 

vhodné je nějak cenzurovat, nebo 

jejich činnost omezovat? 

Já bych rozhodně nic necenzuro-
val, toho jsme si tady užili vrcho-
vatě. Tahle společnost je založená 
na svobodě slova, takže rozhodně 
mají právo na to vyjadřovat svoje 
názory hodně polemickým, kritic-
kým způsobem i lidé, se kterými 
nesouhlasíte. Jde jen o tom, aby to 
nepřestupovalo zákony, což zna-
mená, aby to nebylo rasistické, xe-
nofobní, nesnášenlivé, antisemit-
ské, protiromské a podobně. Jinak 

je na místě to nepochybně začít 
stíhat. Zároveň si ale myslím, že 
to, co by policie v případě těchto 
dezinformačních webů měla dělat, 
je rozkrývat, kdo za tím je a jak 
je to placené. Některé ty weby 
jsou inancované od přispěvatelů, 
větších či menších donorů a lidé, 
kteří ty peníze dostávají, z toho 
často neodvádí daně a nepíšou vý-
roční zprávy. Vlastně nedělají nic 
z toho, co normálně běžně musíte 
dělat, když to médium provozujete 
transparentně. Tady je rozhod-
ně na místě, aby se tím policie 
zabývala a nějakým způsobem to 
vyšetřovala, což samozřejmě může 
vést k tomu, že dané médium 
zanikne. 

A mají tedy slušná média nějakou 

budoucnost? V případě, že ta 

dezinformační jde jen těžko nějak 

regulovat? 

Já pořád věřím tomu, že kvalitní 
novinařina má význam a budouc-
nost bez ohledu na to, jestli to bude 
v podobě klasických tištěných 
médií, nebo to bude na internetu, 
nebo to bude mít nějakou jinou 
podobu. Ten nosič se může různě 
proměňovat, ale kvalitní žurnalis-
tika se neproměňuje. Že to smysl 
a význam nějaký rozhodně má, je 
vidět například ve Spojených stá-
tech. Potom, co byl zvolen Donald 
Trump, tak The New York Times 
nebo Washington Post znásobili in-
vestigativní části svých redakcí. Re-
akce čtenářů byla velmi pozitivní, 
výrazně narostl počet předplatitelů 
těchto médií. Což znamená, že zase 
další část společnosti pochopila, že 
je důležité mít místo pro kvalitní 
novinařinu. ¶




