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Přílohy 

Příloha č. 1: Informant 1 – přepis rozhovoru (text) 

Rozhovor ve formě videohovoru vedený 29. března 2020.  

Informant je pětadvacetiletý muž žijící ve středně velkém městě . Je vysokoškolsky vzdělaný, považuje se za 

uživatele sociálních sítí a pracuje v oblasti informačních technologií. Různé formy zpravodajství sleduje 

průměrně několikrát za den nejčastěji na internetu.  

Informant je na první pohled poměrně mediálně gramotný. Při čtení textů nad jednotlivými aspekty dlouze 

přemýšlí a je vidět, že se snaží zapojit své racionální uvažování a daný předkládaný text určitým způsobem 

analyzovat – snaží se jej rozebírat a zkoumat velmi do hloubky. Často se k nim i vrací, a to v případě, že si není 

jistý odpovědí. Celkově působí, že chce najít „správnou“ odpověď na otázku. Obecně se zaměřuje dost na formu 

a obsah článků. Při rozhovoru sice věnoval článkům mnoho pozornosti, ale i on sám potvrdil, že obvykle zprávy 

sleduje dost povrchně. Celkově má přehled a ví, o čem mluví, jen má občas problém s pojmy a jejich významy. 

Ačkoliv se snaží o definice pojmů jako důvěryhodný, falešný, relevantní či pravdivý, tak významy jsou pro něj 

dost nejasné a používá je dost nahodile. 

T: Co očekáváš od médií? 

I: Nějakou informovanost, nejlíp objektivní informovanost.  

T: Objektivní? A co to je objektivita podle tebe? 

I: Záludný otázky docela tak pro začátek… Aby to nebylo úplně zaujatý, aby to byl pohled více stran. 

T: Hmm dobře hmm… Jaký témata nejčastěji sleduješ v médiích obecně? 

I: Víceméně všechno jako hlavní stránku třeba na iDnesu jak jsou tam ty kategorie, tak na co zrovna kliknu 

někdy je to i Ona dnes. 

T: Takže nejdeš za ničím jako konkrétním? 

I: Tak někdy za technickejma věcma jdu. Technický stránky ty jsem tam vlastně nenapsal, ale to asi není 

důležitý.  

T: To nevadí. Prosím otevři si první článek a projdi si jej a až budeš mít pocit, že jsi ho zkonzumoval 

dostatečně, dej mi vědět.  

I: Mám si ho přečíst? 

T: To záleží na tobě. Můžeš si udělat jen scamming. Je to na tobě.  

I: (informant čte článek) Hotovo. 

T: Tak prosím o shrnutí, o čem článek byl, třeba ve dvou větách.  

I: O tom, že vědci předpovídají malou dobu ledovou. 

T: A jak na tebe ten článek působí? 

I: Trošku vtipně 

T: Vtipně? Proč vtipně? 

I: Připomíná mi to trochu AC247. 

T: Dobře a proč? 



 

I: (odmlčení)  

T: Jakože co tě vede k tomu, že máš tenhle pocit? 

I: Tak jak si tam dělaj srandu z tý Grety a asi jakože úplně nemá solární… co tam psali hmm… minimum… Solární 

minimum asi nemá úplně vliv na globální teplotu tady. 

T: Dobře hmm… Jak bys zhodnotil kvalitu toho článku? 

I: Přijde mi to jako článek z Novy nebo Blesku. Takže nic moc. 

T: Proč zrovna tato média? 

I: No tak jsou to média, kde úplně asi nějak nedbají na kvalitu textů a jdou spíše po nějaké senzaci a kliknutích. 

A hrají na emoce a tak. 

T: Hmm a důvěryhodnost? 

I: Nízká důvěryhodnost. 

T: A proč? 

I: (odmlčení) (přemýšlení) (procházení článků) Tak třeba, že tam nejsou žádné zdroje, na který to odkazuje… a 

víceméně takový článek, který vytvořili z jednoho příspěvku na Facebooku nejspíš.  

T: A co faktická stránka? 

I: Hmm… (odmlčení) (přemýšlení) Tak to fakt nevím teda.  

T: Přijde ti informační hodnota článku dostačující? 

I: (přemýšlení) Asi ani moc ne. Tam se v podstatě jenom odkazujou na to solární minimum a na ty odborníky z 

NASA, aby to vypadalo důvěryhodnějc.  

T: Jo, takže říkáš, že jakoby zdroje který jsou tam uvedený… ti odborníci z NASA, jsou tam aby to působilo 

důvěryhodně? 

I: Jo aby to tam bylo, že je to nějak podložený. 

T: A ne tebe to tak ale nepůsobí…  

I: Moc ne. 

T: Dobře tak jo ehm oukej. Pošlu ti další článek v tom dokumentu jsou dva texty a je to na stejný téma. 

Prosím projdi si je a až budeš mít řekni.  

I: (pročítání článků) (smích) Tak jo asi už mám.  

T: Dobře, prvně mi řekni, co tě během čtení tak rozesmálo. 

I: To jak psali v tom druhým... utečenci v Calais už nemusí naskakovat na kamiony a ukrývat se ve vlacích, které 

míří do Velké Británie... To je z toho roku dva patnáct tak mi to přišlo vtipný.  

T: Oukej hmm. Jak na tebe tady ty dva články působily, respektive působily na tebe jinak než ten první? 

I: Asi trochu líp, víc… asi byly líp napsaný. Snažili se, aby to působilo věrohodně.  

T: Hmm. A v čem se naopak shodujou?  

I: V čem se shodujou jakože s tam tím? 

T: No s tím prvním…  

I: Tak s tou předpovědí jakože… to předpovídaj na ňákejch 15 let dopředu, že to tam mají, ale asi spíše kvůli 

čtenosti, že si to každej přečte si řekne…. že je to zajímavé, co bude za 15 let. Těžko říct... 

T: A u toho prvního článku jsi říkal, že ti tam chybí nějaký zdroje. Co u tady těhle dvou dalších? 



 

I: Tak tady taky úplně nejsou ty zdroje, jenom se odvolávaj na ten tým vědců z Newcastlu, což asi zní líp než 

nějací vědci z NASA... 

T: Takže to jakoby působí trošku věrohodněji… důvěryhodněji? Proč vědci z NASA nezní věrohodně, ale tým 

vědců z Newcastlu ano? 

I: Jo no, přijde mi že ty dva článku mají bližší odkaz na ty vědce z Newcastlu, že tam je zmíněná univerzita, 

konference a je tam víc detailů, takže mi to přijde i víc dohledatelný pro ověření, než jen "nějací" vědci z NASA… 

to mi nezní osobně moc dobře, věrohodně. Takže tak. 

T: Když sis přečetl tyhle dva články změnil se nějak pohled na ten první článek? 

I: (přemýšlení) Hmm… Tak asi možná, že vychází z nějakýho reálnějšího základu, než jak to může působit… a že 

ty solární minima bohužel mají na to nějaký vliv, ale těžko říct. (odmlčení) Nikdy jsem to nezkoumal… sluneční 

erupce a jakej mají vliv na naše podnebí…  

T: Hmm... Který z těch textů ti přijde nejdůvěryhodnější? 

I: (odmlčení) (přemýšlení) Asi ten třetí, jak tam má asi nejvíce těch zdrojů, jak tam má ten Newcastle, má tam 

přímo tu studii… přímo tu citaci z tý studie a i nějakou tu vědkyni, což mi připadá důvěryhodný… že to existuje.  

T: A kterej naopak přijde nejméně důvěryhodný nebo nejméně kvalitní? 

I: Ten první… je takovej, jak si prostě dělá srandu z tý Grety… tak není úplně takový seriózní, ještě jak je tam 

odkaz na ten článek na Facebook a tak… že to bylo prostě vytvořený, aby si na tohle lidi klikli, i ten nadpis a 

sdíleli to a diskutovali tam a hádali se a…  

T: Proč si myslíš že by to někdo sdílel ten článek? 

I: Aby si mohl zanadávat na Gretu, napsat tam nějaký komentář, někteří lidi to asi mohou vzít vážně nebo to s 

tou školou, a tak myslím že je to článek, který se nejlépe z těch tří sdílí. Nejčastěji by se asi sdílel. 

T: A když ho teda považuješ jakoby málo důvěryhodný a představ si, že by ti ho někdo poslal ty by sis ho 

přečetl a měl bys tyhle pocity, ověřil by sis ho? 

I: Kdyby se mě někdo na něco zeptal, tak bych se asi podíval jak fungujou solární minima na Wikipedii. 

T: Takže v článku je prezentována nějaká myšlenka a nějaká fakta, takže ty by sis ověřil ta fakta a jakým 

způsobem bys to udělal? Na co by ses zaměřil? 

I: No to záleží asi na tom jak moc bych to hrotil, kdybych si to asi vůbec ověřoval tak bych se asi zajímal o to, jak 

to funguje a jestli je to možný (odmlčení), ale kdybych na ten článek narazil tak bych si ho asi neověřil, tak by 

mě to netrápilo, přečetl bych si ho a šel bych dál (odmlčení) a kdybych se měl s někým hádat tak bych si to asi 

ověřil, asi to solárním minimum a našel bych si třeba ty odborníky z NASA…  

T: A jak bys u toho postupoval? 

I: Napsal bych do Googlu jak funguje solární minimum nebo sluneční erupce nebo co tam bylo a asi bych si o 

tom přečetl něco na Wikipedii... 

T: Takže by ses zaměřoval pořád na tu pasáž která ti přijde problematická? 

I: Jo… protože by mě to zajímalo asi. 

T: A ty sám by jsi sdílel nějaký z těch třech článků?  

I: Ne. 

T: Vůbec, ani bys to třeba neposlal někomu? 



 

I: Ne, tenhle asi ne... ani jeden z těch tří. 

T: Dobře, ehm, teď ti pošlu další článek na jiné téma. prosím otevři si jej a zase si jej nějak projdi, pročti.  

I: (čtení článku) Takže jo, hotovo. 

T: Tak jaký máš pocit z článku? 

I: (odmlčení) Nemám z něj žádný extra pocit, normálně, prostě normální článek, kdybych si četl zprávy, tak to 

prostě přelítnu a jdu na další a nějak bych se nad tím nepozastavoval. 

T: Takže neutrální pocity? 

I: Jo. 

T: Hmm, jak hodnotíš kvalitu článku? 

I: Jo, pěkně napsaný. 

T: Faktická stránka? 

I: (odmlčení) (přemýšlení) Nejsou tam zdroje, jo je tam nějaký zdroj na ten Guardian, ale jo to je stejně jen 

přeložený, že jo, ten článek, ale jo, v pohodě faktická stránka tam je. 

T: A důvěryhodnost? 

I: Tak vypadá to důvěryhodně, když tam citujou ministerstvo japonský. 

T: Je něco co ti v tom článku chybí? Nějaká informace, prvek něco? 

I: (odmlčení) Hmm (přemýšlení) asi ne, asi tam je všechno, zbytek by byl asi na tom Guardianu. 

T: Jaký zbytek? 

I: Jakože kdybych si chtěl asi dohledat nějaké info, tak si najdu ten původní článek z Guardianu a tam se 

kouknu… ale nepřijde mi že by tam něco chybělo. 

T: Dobře, projdi si prosím další článek. 

I: (čtení článku) není to ten článek z toho ac24? (odmlčení) ale podobnej tam byl když jsem tak zrovna byl na té 

stránce… od té doby si beru céčko třikrát denně (pokračování ve čtení)... aplikovali do žil (smích). Tak to je to 

ac247 no… Už mám přečteno. 

T: Dobře popiš mi tvoje pocity z toho článku? 

I: Nejdřív vypadá docela seriózně, jak tam popisujou tu nemoc a pak tam se stočej k tomu… jak to tam bylo 

(odmlčení) k aplikování vitamínu C do žil… což mi přijde zbytečný aplikovat to do žil když se dá sníst v pohodě… 

T: Působí na tebe stejně jako ten předchozí? 

I: Tak tento na mě nepůsobí moc (odmlčení) důvěryhodně… hlavně kvůli tomu poslednímu a předposlednímu 

odstavci a potom i z toho zdroje, z čínské zprávy lékařů, to mi zase přijde hrozně nedůvěryhodné. 

T: Proč? 

I: Tak je to Čína, tam asi bude nějaká cenzura, a tak že nevím jestli by se to taky takhle dostalo k nám a nebo 

jakože nevím nějak mi to nesedí…  

T: Takže jak bys zhodnotil kvalitu článku? 

I: ...ještě jak je tam ta hadí chřipka… celé je to takové ne moc dobré, takže kvalita fakt nízká (odmlčení), protože 

mi ty rady co tam jsou přijdou jako blbost a plus ty čínský zprávy lékařů mi taky přijdou jako nesmysl… 

T: Co by třeba… 



 

I: No a hadí chřipka je teda taky jako blbost asi když už tak asi netopýří, že se o tom jako mluvilo v souvislosti s 

netopýry. 

T: Co by podle tebe zvýšilo kvalitu nebo důvěryhodnost toho článku? 

I: (přemýšlení) (odmlčení) Asi kdyby neříkali aplikovat nitrožilně ale dávat si vitamín C třeba jako doporučení, 

ten začátek mi přijde v pohodě jakože ten první odstavec… (čtení článku) tak možná jak tam píšou o nějaký tý 

léčbě, když žádná léčba asi zatím neexistuje… tak to mi přijde taky jako blnost… jakože ta část, jak tam píšou 

rychlá, pohotově použitelná léčba nezbytná pro záchranu, když se v normálně ve zprávách pořád řeší, že léčba 

není ehm, to mi přijde teda ne moc ověřené… nebo jakože nevychází to asi z nějaký pravdy (odmlčení) 

(projíždění textu). Jinak mi tam asi nic nevadí kromě teda těch dvou odstavců to je v pohodě, ty další tři 

odstavce mi přijdou jakože prostě něco aby to vzbudilo tu důvěryhodnost toho článku aby to vypadalo 

důvěryhodně a pak tam hodili nějaké svoje věci, názory…  

T: A souhlasíš s tím názorem který je tam prezentovaný? 

I: (smích) Tak asi na tom něco bude na tom céčku, jinak bych ho nezačal brát, takže jakože asi to pomůže na tu 

imunitu, když máš dobrou imunitu, když si spíše bereš céčko, tak třeba díky tomu céčku máš vyšší imunitu a 

třeba se nemusíš nakazit… nebo máš třeba lehčí průběh než někdo kdo má slabou imunitu… takže asi jo asi na 

tom nějaká pravda bude. 

T: Dobře děkuju tak se posuneme k dalšímu článku a zase prosím o pročtení. 

I: (čtení článku) (smích) Dobrej článek. (čtení článku) Přečteno. 

T: Jak na tebe článek působí? 

I: Vtipně… (přemýšlení) 

T: A proč? 

I: No, že si třeba nedali práci ani s fontem…  

T: S fontem? 

I: Použili tam ten Comic Sans… ale jako celkově je to prostě vtipný článek… (přemýšlení). 

T: Takže tebe zaujal nebo zarazil nějaký font? 

I: No v té jakože koláži nebo co to je… že ta fotomontáž prostě je úplně jasně vidět, že to je fotomontáž a ten 

článek si hraje na to, že je to všechno úplně super pravda… a pletou tam dohromady různý ty názory… 

chemtrails, 5G síť a samozřejmě Sorose a Evropskou unii a USA a tak dohromady… takže nevypadá moc 

důvěryhodně spíše tak pro pobavení. 

T: Proč zrovna tato témata? 

I: No tak to jsou takoví ti klasičtí nepřátelé těch proruských zastánců, a tak jakože když se šíří nějaký nesmysly, 

tak většinou se tam zmiňuje USA nebo Evropská unie, že to je jejich vina nebo že nám lžou a tak a Soros, to je 

teď taky klasika, ten prostě je taky všude a tak tenhle článek to jako mixuje dohromady a je to trochu moc. 

T: A co kvalita? 

I: Jo, kvalita je v pohodě, jestli to má sloužit pro pobavení, tak kvalita mi přijde v pohodě, že ten účel to splnilo. 

T: Dobře ehm a teď když se podíváš na všechny ty texty k tomuhle tématu dohromady, které si teď četl 

(odmlčení) můžeš mi prosím popsat hlavní rozdíly mezi těmi články?  



 

I: (odmlčení) (přemýšlení) Tak ten první článek hlavně informuje o něčem co se skutečně asi stalo, i odkazuje na 

nějaké zdroje a popisuje tu situaci hodně detailně, ten druhej to jen tak nastiňuje tu situaci o co jde s tím, že 

tam dává nějakou radu… která asi není úplně ideální… úplně správná… si teda aspoň myslím a ten třetí ten je 

(smích) vytvořenej tak aby si z toho dělal srandu ale některý lidi to… aby tomu některý lidi věřili jakože je 

vytvořenej tak, že tomu může někdo věřit někdo kdo má rád konspirační teorie třeba. 

T: A v čem se shodujou? 

I: Tak ten třetí se v ničem neshoduje s těma předchozíma ten tam nic neradí ani nic nepopisuje, jakože 

nepopisuje nic s tou nemocí. Shodujou se, že tam je ten koronavirus. Mají teda jedno společný téma a různý 

informace o tom. 

T: Když jsi projížděl ty články jeden po druhém máš pocit, že ten první článek ovlivnil to jak jsi vnímal ten 

druhý článek a ten první a druhý zase ovlivnil to jak jsi potom vnímal ten následující? 

I: Tak asi možná stoupla moje důvěra v ten první článek, když jsem četl ty další články. 

T: Takže kdybys ten první článek četl sám o sobě bez těch následujících…  

I: No asi jo, takhle si říkám, že aspoň jeden z těch tří je objektivní nebo relevantní, důvěryhodnej teda, to je to 

slovo. Že kdybych četl asi jen tenhle tak ne, že bych mu nevěřil, ale prostě bych byl možná skeptický k těm 

informacím, že by to taky mohlo být neověřené nebo ne úplně nepravdivé ale třeba špatně interpretované 

nebo ten zdroj, že si nemuseli dobře ověřit nebo tak… určitě bych tomu úplně nějak bezhlavě nevěřil ale s těmi 

následující články si říkám ehm, že teda jako může to být blbě ověřené, ale asi je to určitě důvěryhodnější než ty 

další dva a je to líp napsané jako kvalitněji, že to vypadá jako dobrej zpravodajskej článek. 

T: Jak bys definoval dobrý zpravodajský článek? 

I: No asi tou objektivitou jak jsem říkal na začátku, že to je nějaký nezaujatý článek a tak a má hlavně 

informovat, takže jak jsem měl ten neutrální pocit z toho článku, to asi má tak být, že to nemá vyvolat nějaký 

silný emoce moc nebo jako nějaký téma asi emoce vyvolá, ale ten článek sám o sobě, třeba ten styl jak je to 

napsaný, nadpis, že jo, a tak by neměl být asi nějaký moc emotivní, spíš by to mělo být trochu odměřený, tak to 

já vidím a teda asi ještě ty zdroje, to jakože furt opakuju, ale ty zdroje mi přijdou asi mega důležitý možná 

nejdůležitější. 

T: Dobře takže ten první ten ti přijde i nejdůvěryhodnější? 

I: Jo přesně, prostě působí důvěryhodněji než ty ostatní dva. 

T: Máš v hlavě nějaký problematický pasáže nebo prvky nebo já nevím aspekty nebo nevím cokoliv z těch 

článků, co tě nějak zaujalo a zůstalo ti v hlavě teďka, které by mohly snižovat důvěryhodnost toho textu? 

I: Tak v tom třetím článku je úplně všechno co snižuje tu důvěryhodnost, třeba si nemyslím, že existuje člověk, 

který uklízí jenom záchodky pro piloty, že je to takové moc okaté, že je to sranda prostě, což je ale asi dobře, 

má to tady ten účel a to je fajn, ale bylo by blbý kdyby tomu někdo fakt věřil, a že to napsali takhle okatě, že to 

jakože hodně přehnali, tak to snižuje tu uvěřitelnost, to mi přijde docela dobrý. 

T: A je tam třeba něco co by mohlo být naopak vnímáno jako důvěryhodné tady v tomhle článku? 

I: (přemýšlení) (smích) Tak pro někoho asi třeba to, že chce Soros zabít většinu lidí nad padesát let a pak ta další 

část…  

T: Takže tahle část by teda mohla být někým pochopena jako důvěryhodnější? Aproč? 



 

I: Jo přesně, někdo tomu může uvěřit, protože o tom Sorosovi se šíří různý věci a lidi to sdílej a třeba jsem četl 

nebo viděl různý komentáře na Facebooku nebo i pod těma článkama a stal se nepřítelem a lidi furt hledaj asi 

nějaký rádoby fakta proč je špatnej, takže tahle informace by mohla být brána asi jako další nějaký rádoby 

argument proč je on to zlo a teda nevím proč tomu věří, většina jsou asi starší lidi… (odmlčení) já nevím nějak si 

vybudovali nenávist k někomu. A to stejný, někdo věří třeba na ty chemtrails a na ty různý konspirační teorie, 

takže se pak rád chytá úplně všeho…  

T: Kterej z těch článků si myslíš že by sis ověřil? 

I: Ten druhej určitě. 

T: A jak bys při tom ověřování postupoval? 

I: No zaměřil bych se asi na ten vitamin C, jak to funguje, jestli je to fakt dobrý brát ho víc jakože jo, je to na tu 

imunitu a ta je asi důležitá aby člověk byl trochu imunní k tý nemoci, ale jestli to fakt může mít vliv na ten 

koronavirus…  

T: A kde bys takovou informaci hledal? 

I: Asi bych to napsal do Googlu a pak bych se koukal na jednotlivý články nějaký… (odmlčení) (přemýšlení)  

T: A na jaký články by ses třeba koukal? 

I: Nějaký co by mi přišly nejvíc důvěryhodný, třeba nějaký zdroje důvěryhodný, třeba nějaký vědecký magazíny 

nebo třeba nějaký takový články… asi ne úplně články ze zpráv nebo z takovejch webů jako třeba AC24 a tak… 

nebo na Wikipedii, tam je většinou pravda. 

T: Na wikipedii?  

I: Většinou… jsou tam ty zdroje obvykle uvedený, a když je to fakt propracovaný, tak je to věrohodný nebo 

jakože pravdivý, věřím tomu. 

T: Sdílel bys nějaký z těch textů? Na sociálních sítích nebo bys to někomu poslal?  

I: Ehm asi ne, ale kdybych si měl vybrat tak ten třetí bych asi poslal nějakýmu kámošovi. 

T: A co by tě k tomu vedlo?  

I: Aby se pobavil taky protože to bylo celkem vtipný. 

T: Tak jo díky a teď ti pošlu poslední článek, tak si ho prosím zase projdi a až budeš mít hotovo, dej vědět. 

I: OK (čtení článku). Tak jo mám to. 

T: Klasická otázka jaké pocity máš z článku?  

I: Taky docela vtipné. 

T: A proč? 

I: Tak je to taková vtipná situace, která se asi klidně mohla stát, jak je to tam napsané i s tou přímou řečí v první 

osobě, vypadá to úplně živě jako novinářskej článek, kterej je akční, jsou tam i výpovědi svědků a docela detaily 

jakože cena banánů, přímo místo kde si to koupila a tak. 

T: Takže na tebe působí důvěryhodně?  

I: Hmm jo…  

T: A kvalita toho textu?  

I: Hmm taky v pohodě takovej normální novinářskej článek, spíše tak jakože pro pobavení, takový odlehčení 

nebo tak jen tak bokem…  



 

T: A co faktická stránka? 

I: Hmm (smích) tak těch fakt tam je celkem dost, jakože přímo to místo, přímo kde si to koupila, v jakým městě 

v jakým obchodu…  

T: A jsou ty fakta nějak podložený? 

I: (přemýšlení) Možná v tom The Sun by byly podložený, jak se tam odkazujou, tady nejsou podložený tady si to 

klidně mohli vymyslet… no to je pravda… ale asi bych si to nijak neověřoval, nijak by mě to netrápilo…  

T: Obsahuje nějaký problematický pasáže ten článek podle tebe? Nebo nejen pasáže ale nějaký další prvky? 

I: Jakože nedůvěryhodný nebo?  

T: No něco co bys označil jako problematický, co třeba u čeho by sis třeba řekl ehm emh hmm…  

I: Hmm, přijde mi to v pohodě celý všechno na stejný vlně, nic tam jakože nevyčnívá. 

T: A během čtení, cítil jsi nějaký pochybnosti o tom článku? 

I: (přemýšlení) Hmm ani ne, znělo to důvěryhodně docela... 

T: A čím ti to teda zní důvěryhodně? 

I: (přemýšlení) Tak asi tím, jak tam je popsaný místo, ten obchod přímo, ti pavouci i to jak volala, jak jim posílala 

tu fotku a posílala těm odborníkům… ehm a to jak šla do obchodu, jak ji uznali tu reklamaci a kompenzaci a tak. 

T: Je to pravdivý text? 

I: Asi bych řekl že jo, že je to pravdivý, ale neověřoval bych si to jinak – ten článek, věřil bych tomu. 

T: Co by se muselo stát aby sis nějaký článek ověřil?  

I: Tak kdyby mě to fakt zajímalo, jestli je to pravda nebo by mi to přišlo tak neuvěřitelný, ale zároveň by mě to 

zajímalo, tak bych si to asi ověřil. 

T: Takže by to bylo spojený s nějakým tématem?  

I: No třeba něco co by mě zajímalo, třeba bych si ověřil nebo bych se podívat na víc informací k tomu, ale jako 

takové články si prostě přečtu a jdu dál, a pak to stejně zapomenu nejspíš. 

T: A jak bys definoval kvalitní zprávu? 

I: Určitě by měla obsahovat zdroje, být dost podrobná, objektivní, mít tam nějaký fakta a asi hlavně ty zdroje 

aby to bylo vidět, že to není vymyšlený, že se to odvolává na něco a ideálně aby ty zdroje byly přímo tam 

uvedený aby to nebylo jako v té zprávě, že tam byli nějací vědci z NASA, ale přímo odkaz na tu zprávu, na nějaký 

ten výzkum nebo laboratoř nebo nemocnici nebo na něco…  

T: A jaké obsahy vnímáš jako problematické? 

I: (přemýšlení) Který zprávy nejsou pravdivý jakože? 

T: Které obsahy můžou způsobit nějaké problémy ve společnosti? 

I: Tak třeba když jsou tam chyby, mně to přijde jako určitě, že to snižuje kvalitu tý zprávy, když jsou tam hrubky 

nebo některý ty věty třeba nedávají smysl nebo si ten článek někdy protiřečí, že je tam něco napsaný a pak si to 

protiřečí… nebo když tomu ten novinář nerozumí, že se pak třeba v komentářích řeší, že ten novinář tomu 

nerozumí a neví o čem píše, já tomu taky nerozumím, ale v těch komentářích pak vysvětlují třeba kde tomu 

nerozumí, dělá nějaký chyby a tak, že tam napsal nějakou blbost…  

T: Který z těch článků bys označil jako fakticky podložený, že vychází z pravdivý informace? 



 

I: Hmm (přemýšlení) asi ten s tím, s těma Japoncema, jak tam má lék na ten koronavirus nějakej, tak tu bych asi 

vzal jako nejvíc podloženej a relevantní článek a nejvíc bych mu asi věřil… že nehledá žádnou senzaci, ale prostě 

jakože objektivně informuje, jsou tam ty zdroje žádná jakoby senzace aby to lidi sdíleli, jenom prostě popisuje 

jak to je bez žádného zaujetí bez chyb a tak…  

T: Které z těch článků bys označil jako falešné zprávy?  

I: Hmm… (přemýšlení) ten první, ten spíš ne úplně falešné, ale třeba nějaká spíš poplašná zpráva nebo něco 

takovýho, může to být pravda, že jo já jsem si ještě nezjistil o tom solárním minimu, ale ten první není úplně, 

ten se snaží udělat senzaci, takže neřekl bych, že je falešný, ale jestli je pravdivý to je otázka… ten druhej taky 

bych neřekl, že je falešný jak jsou tam ty výzkumy a takovýhle věci to samé ten třetí… Pak tam byl ten 

Japonskej… ten už jsem říkal že mi přijde v pohodě… pak ten čtvrtý, tam bych asi váhal u toho céčka nebo moc 

jsem nepochopil jak to myslí aplikovat nitrožilně ve velkých dávkách… tak na 50 % bych dal, že je to fake news a 

ten pátej to je jasnej fake news a šestý… ten mi přišel v pohodě, že by se to mohlo stát věřil bych tomu. 

T: Tak jo super moc děkuju, teď ti ještě položím pár nějakých doplňujících otázek. jak bys definoval falešnou 

zprávu? 

I: Hmm… (přemýšlení) tak něco co by obsahovalo o čem vím, že je to nesmysl aspoň pro mě, že bych věděl, že 

to není pravda určitě, protože to znám nebo tak, ale bylo by to v tý zprávě tak bych to považoval za falešnou 

nebo by mi přišla natolik šílená nebo by obsahovala konspirační teorie… (přemýšlení) no tak ty zdroje zase, že 

když tam nejsou tak to může být falešná, že když budu mít nějaký dobrý zdroje, tak bych ji asi za falešnou 

neoznačil, takže nemá zdroje nebo se odvolává naopak na nějaký nesmyslný zdroje, třeba jako nějaký čínský 

doktory nebo na nějaký vymyšlený jméno, vymyšlenou instituci, což tam asi bejvá často, že tam prostě napíšou 

název nějaký fancy instituce. 

T: A proč je čínský doktor nesmyslnej zdroj?  

I: Protože to prošlo cenzurou minimálně, takže jim nevěřím, nic moc ti to neřekne to projde tím čínským 

procesem si myslím… (přemýšlení)  

T: Takže zpátky k té falešné zprávě, promiň za přerušení. 

I: Tak falešná zpráva nemá teda ty relevantní zdroje nebo naopak odkazuje na nějaký vymyšlený zdroje nebo 

vymyšlený instituce, který mají působit reálně ale přitom nejsou… Hmm… (přemýšlení) ještě přemýšlím co by 

měla mít (přemýšlení), fake news je prostě bullshit, že jo, to je moje definice, něco co nedává smysl nebo 

obsahuje toho Sorose, Evropskou unii a USA jako největšího nepřítele to tam často bejvá, to neříkám proto, že 

to tady v téhle bylo, ale je to v hodně těch zprávách si myslím, ale já jich zas tolik nečtu těch fake news. 

T: A jak vnímáš tu problematiku falešných zpráv? 

I: No vnímám to negativně, že to ovlivnuje nějaký ty lidi, který tomu věřej a pak to berou jako realitu, což asi 

není úplně dobrý, když pak věřej něčemu co je nějakej úplnej nesmysl, že pak věří ještě těm dalším fake 

zprávám, které na sebe často navazujou, třeba jak tam byla ta zpráva, tak tam bylo to s tím chemtrails tak to 

bylo nejdřív pak byly ty 5G sítě a teďka do toho všeho ještě zamotali ještě ten covid. 

T: A proč si myslíš, že to je špatně? 

I: Že ty zprávy existují, že tomu ty lidi věřej? No tak není dobrý, když veřej nějakým nesmyslům co jsou 

vyvrácený, vědecký si myslím aspoň doufám, že chemtrails neexistujou. 



 

T: Co se ti jako první vybaví, když se řekne falešná zpráva? 

I: (přemýšlení) Asii nějaká zpráva, která není založená na pravdě. 

T: Můžou být falešné zprávy pravdivé? 

I: (přemýšlení) Tak teoreticky asi jo, když se vymyslí nějaká úplně bullshit zpráva, která se třeba ukáže, že je 

pravda, tak teoreticky můžou bejt fake news pravdivý, ale ve většině případů nejsou pravdivý. 

T: A co tě vede tady k tomu názoru? Proč si to myslíš? 

I: Tak, že většinou se dají lehce vyvrátit tím bych je vlastně charakterizoval, že fake news se dají lehce vyvrátit, 

že stačí si vygooglit nějaký slovo nebo něco a zjistíš, že když si to otevřeš z více zdrojů, tak zjistíš, že ta zpráva je 

falešná. 

T: Cítíš nějaký rozdíl mezi pojmem falešná zpráva a fake news? 

I: Tak ty fake news asi vnímám víc jako množný číslo když se řekne fake news, tak jako si představím nějakých 

více zpráv ne jen jednu, ale falešná zpráva to si představím tu konkrétní zprávu… ale jinak tam žádný rozdíl 

nevidím jinak to vnímám asi stejně. 

T: Při jakých příležitostech se o těchto pojmech mluví? 

I: Hmm… tak víceméně všechny konspirační teorie jsou spojený s fake news jako třeba 11. září, přistání na 

Měsíci, s uprchlíkama to bylo hodně, asi i s tím covidem teďka v podstatě asi se vším s jakýmkoliv velkým 

tématem v dějinách nebo v současnosti je spojena spousta fake news nebo falešnej zpráv. 

T: Můžeš mi popsat způsob, jakým rozhoduješ o tom, co je a co není pravda v online prostředí? 

I: Tak asi většinou dám na svoje uvážení, jakože nad tím třeba přemejšlím chvilku a málokdy si to ověřuju ty 

zprávy nebo třeba záleží z jakýho toho zdroje to je, když je to nějaký zdroj, kterýmu důvěřuju, tak to beru, že to 

tak je a neověřuju si to, protože ty noviny by měly mít nějakou zodpovědnost, by měly psát něco co je pravda a 

když to pravda není, tak by pak měli napsat, že to pravda nebyla… nebo si přečtu komentáře, to je většinou 

dobrý, tam to někdy někdo občas celý vyvrátí nebo opraví novináře. 

T: Takže vnímáš nějaký rozdíl při konzumací zpráv ze zdrojů, který znáš oproti těm, který jsou pro tebe 

neznámý?  

I: Asi trošku jo, asi bych tu zprávu vnímal jinak a kdyby mi přišla nějaká divná, tak bych se nad tím asi víc 

zamyslel než normálně. 

T: Máš pocit, že ke všem obsahů přistupuješ stejně, co se týče témat teď myslím? 

I: Asi stejně postupuju všude, nerozděluju ty zprávy jakože, ne že si řeknu, že tuhle si musím ověřit, protože je z 

tohohle tématu to ne, to jen maximálně, kdyby mě to zajímalo nebo kdyby mi to přišlo jako bullshit nebo tak, 

ale moc si ty zprávy neověřuju, většinou tomu věřím. 

T: Proč si myslíš, že neověřuješ zprávy? 

I: ...tak zaprvý jsem na to línej někdy asi si to ověřit… kdybych si měl ověřit každou zprávu, tak to zabere hrozně 

moc času… najít si ty původní zdroje nebo tak a asi mi to přijde někdy zbytečný a myslím si, že jako úplně tu 

fake news poznám. 

T: A proč ti to přijde zbytečný? 



 

I: ...tak ne zbytečný, bylo by to super vědět co je pravda, ale… zabralo by to hrozně času, jakože otevřít si 

každou zprávu a tu si ověřovat… jako třeba to s tím banánem to mohla bejt pravda nebo ne… ale přijde mi 

zbytečný si to ověřovat, když je to jen nějaká zpráva která na kterou zapomenu. 

T: Takže máš pocit, že ověřování (je dobrý) jenom u nějakých důležitých zpráv? 

I: Jo, když je to nějaká zpráva. Stejně si ty banány budu kupovat tak jako tak i kdyby to byla pravda nebo ne, tak 

by se nic nezměnilo, ale třeba to céčko bych si ověřil, abych věděl kolik do sebe cpát těch prášků, abych se 

nepředávkoval. 

T: Ještě mi řekni proč sleduješ ta média, která jsi uvedl v dotazníku? 

I: Tak nějak ze zvyku asi, už je čtu dlouho a nebo minimálně iDnes, iHned ty čtu jakože už několik let pravidelně, 

hlavně ty diskuze, někdy na iDnesu a třeba Seznam Zprávy mi přišly jako dobrej zdroj, objektivní, relevantní se 

zdrojema dobře zpracovaný zprávy… a Novinky jsem většinou četl, protože jsem byl na Seznamu, jakože 

nechodím přímo na Novinky, ale jdu na Seznam a tam si to rozklikám… no a jako všechny mi přijdou relativně… 

objektivní nebo zdroje, kterým věřím…  

T: Řekni mi ještě prosím tři nejdůležitější kritéria pro to aby se stal zdroj důvěryhodný pro tebe? 

I: Tak nesmí tam dávat falešný zprávy, nesmí si nějak pošramotit tu reputaci aby si zachoval tu úroveň nějakou, 

ideálně aby dával do těch zpráv ty odkazy na ty zdroje původní zdroje odkud bral tu zprávu, koho cituje nebo 

tak a třetí… (přemýšlení) asi celková ta vizualita tý zprávy aby byla, aby tam nebyly gramatický chyby, že to 

snižuje tu úroveň tý zprávy potom. 

Doplnění rozhovoru: 

T: O čem je článek ve stručnosti? 

I: Článek se zabývá původním vznikem coronaviru, zmiňuje možnost, že byl vytvořen uměle v amerických 

laboratořích a úmyslně byl zaveden do Číny již v říjnu během World Military Games. 

T: Jak se na tebe článek působí? Svou odpověď zdůvodni. 

I: Přijde mi, že zneužil slova bioložky, která sice tvrdí, že virus byl uměle vytvořen v laboratoři, ale už netvrdí 

kde. Článek si našel nějaké další zdroje a vědecké zprávy z americké strany, které vyvrací, že byl virus vytvořen 

uměle. Článek přímo zmiňuje tvrzení, že je vysoce pravděpodobné, že byl virus vytvořen v USA a úmyslně 

zavlečen do Číny. Také zpochybňuje roli NATO a přiklání se na stranu Ruska a Číny – „ruská hrozba zase nebude 

tak velká“ nebo popisuje Čínu jako někoho, kdo se pouze brání osočení, staví ji do role někoho, kdo za to vůbec 

nemůže. 

T: Co si myslíš o jeho kvalitě? Svou odpověď zdůvodni. 

I: Článek je rozsáhlý, odkazuje na různé vědecké práce a další zdroje, tak aby to působilo věrohodněji. Nejspíše 

neříká úplně všechno, co bioložka zmínila a obecně si vybírá jen ta fakta, aby to sedělo do této teorie. Článek mi 

nepřijde úplně kvalitní, obsahuje zjednodušující pojmy, laciná přirovnání a samotným úvodem se snaží přijít 

s nějakou senzační zprávou, která však není ničím podložená. Je z něj patrné, že je namířen proti západu 

(hlavně USA, NATO) a brání státy jako Rusko a Čína. 

T: Jak hodnotíš jeho důvěryhodnost? Svou odpověď zdůvodni. 



 

I: Článek mi nepřijde důvěryhodný, opomíjí některá fakta, snaží se působit senzačně, i když se odvolává na 

rozhovor a na vědecké články a práce, tak ty opět nepůsobí úplně důvěryhodně (hlavně si vybírá pouze pasáže, 

které podporují tuto teorii). 

T: O čem je článek ve stručnosti? 

I: Článek je o možném výskytucoronaviru v Itálii již v minulém roce. Článek popisuje fakta epidemiologů a vědců 

z obou názorových stran – jedni se domnívají, že virus mohl být v Itálii již od října minulého roku, druhá strana 

tvrdí, že virus se dostal do Itálie až v lednu. 

T: Jak se na tebe článek působí? Svou odpověď zdůvodni. 

I: Článek na mě působí věrohodněji než předešlý, popisuje pouze fakta a názory od obou stran, která dále 

nikterak nerozvíjí. Autor si netvoří svůj názor a svoje teorie, pouze poskytuje informace, které má k dispozici. 

T: Co si myslíš o jeho kvalitě? Svou odpověď zdůvodni. 

I: Článek na mě působí kvalitněji napsaný než článek předešlý, lépe stylisticky napsaný a hlavně objektivně 

informuje o situaci a pohledu vědců, epidemiologů z obou názorových táborů 

T: Jak hodnotíš jeho důvěryhodnost? Svou odpověď zdůvodni. 

I: Článek na mě působí věrohodně, opět, pouze popisuje aktuální situaci a dává prostor na vyjádření oběma 

stranám, nevytváří žádné unáhlené závěry, domněnky a teorie, nechává si čtenáře utvořit vlastní názor. 

T: Vyber si jeden z těch článků, který ti přijde méně důvěryhodný, a popiš mi, jak bys postupoval při jeho 

ověření, kdyby sis ho musel ověřit. Proč bys volil takový pocit? – viz. Jak hodnotíš jeho důvěryhodnost? Svou 

odpověď zdůvodni. U Článku 1. 

I: Kdybych si článek ověřoval, určitě bych začal s ověřením televizního rozhovoru s bioložkou Soňou Pekarovou. 

Následně bych se podíval na důvěryhodnost analýzy ze serveru Nature, který nepůsobí úplně jako věrohodný 

zdroj. Zbytek informací ohledně původu viru by se zatím těžko ověřoval. 

T: Co pro tebe znamená ověřování? Jak ty vnímáš tuhle činnost?  

I: Ověření si nějakého textu nebo zdroje, faktických informací, zda jim můžu věřit, zda daný zdroj poskytuje 

objektivní informace. Články si moc neověřuji, ale vnímám ji jako něco, co je vhodné, pokud by člověk chtěl mít 

jistotu, že skutečně čte pravdivé a objektivní informace. 

T: Minule jsi zmiňoval, že bys ověřil tak, že by sis nějakou informaci nalezl ve více zdrojích. Proč bys volil 

tento postup? Proč si myslíš, že se jedná o postup (= ověřování z více zdrojů), kterým se dá něco ověřit? 

I: Myslím si, že pokud se zdroj ověřuje z několik zdrojů – hlavně ze zdrojů, které jsou v různém názorovém poli, 

tak si člověk dokáže utvořit názor z obou stran a sám se rozhodnout, co je pravda, případně co je věrohodná 

informace (např. podle zdroje, který je objektivní a důvěryhodný. No ale je pravda, že pokud člověk už má 

předem předsudky k jedné straně, tak mu to asi moc nepomůže a automaticky si tu zprávu vyhodnotí jako 

nedůvěryhodnou a nepravdivou. 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2: Informant 2 – přepis rozhovoru (text) 

Rozhovor osobně vedený 3. dubna 2020.  

Informant je třicetiletý muž z Prahy, vysokoškolsky vzdělaný, který pracuje v oblasti financí. Je uživatel 

sociálních sítí. Média sleduje několikrát za týden a informace nejčastěji čerpá z internetu. 

Informant je velmi skeptický k médiím, svůj vztah nehodnotí negativně, ale má vůči většině médiím v českém 

prostředí pochyby, a to v souvislosti s odváděním profesionální práce. Podle něj jen malá část médií odvádí 

dobrou práci. Jeho kritický pohled na média a na věci obecně se poté dost projevuje v hodnocení a vnímání 

textů. Od mediálních obsahů vyžaduje téměř analytickou práci s informacemi a požaduje, aby prezentované 

informace byly kriticky zhodnoceny. Své názory neříká přímo, ale zaobaluje je a často to vypadá, akoby svůj 

názor určitým způsobem chránil, kdyby byl náhodou přijat jako nesprávný. Nedefinuje napřímo, ale za použití 

různých příkladů většinou mimo téma médií. Je patrné, že se umí vyjadřovat, má na věci jasný názor. 

T: Co očekáváš od médií? 

I: Očekávám informace… primárně informace o aktuálním dění, případně nějaký analýzy toho, kam to dění 

směřuje, jak se může vyvíjet, pokud možno nějak v nezávislý formě, ale těžko se to samozřejmě docílí.  

T: A co pro tebe znamená nezávislá forma?  

I: No právě, že tam je více zdrojů, ze kterých čerpá to daný médium ty daný informace a případně to nějak 

kriticky zhodnotí nebo tak… což se dneska moc neděje, protože dneska je všechno takový co nejrychleji podat 

tu zprávu, abys měla tu čtenost nebo případně sledovanost, když jde o nějaký ty videa. 

T: Takže jaký je tvůj současný postoj k médiím? 

I: Současný postoj k médiím… záleží na typu, nechci zobecňovat samozřejmě… Aktuálně třeba situace s 

covidem, tak máš Seznam Zprávy, který… jelikož používám Seznam jako základní domovskou stránku, tak 

Seznam Zprávy používám jako takový nejhlavnější zdroj těch informací a tam mám pocit, že je tam ta snaha být 

objektivní, neházet tam ty informace co nejdřív bez nějakýho rozmyslu nebo kritickýho pohledu na ně a… Takže 

jako celkový postoj k médiím je, že jsou tady média, kterých je ale podle mě menší část, tak ty to dělají tu práci 

dobře, ale pak je tady několik více médií podle mě… podle mého názoru se nechávají… respektive autoři se 

nechávají ovlivnit tím svým pohledem na svět při psaní těch zpráv a používají ty informace, který sedí do toho 

jejich náhledu na věc na danou situaci. 

T: A když jsi zmínil tu objektivu…  

I: Tak tý se nikdy nedocílí. 

T: Jak ji definuješ? 

I: No objektivita je podle mě když vezmeš několik zdrojů, potenciálních názorů a nějakým způsobem je 

zhodnotíš a pokusíš se spíše než jako říct jasně jak to má bejt, samozřejmě některý věci jsou jasný, že jo, co jak 

má bejt, ale když tam není ten jednoznačný názor, který je jednoznačně správnej, tak nějakým způsobem dát ty 

informace tomu čtenáři, případně sledovateli, já primárně čtu, takže čtenáři aby jako on sám byl schopný si 

udělat ten obrázek o tom problému nebo tý situaci… samozřejmě, když je to faktografický, když máš 3000 

nakažených a otestovaných, to úplně nemáš možnost napsat tam ty… napsat to neobjektivně, ale je možnost to 

zkreslit to vidění, takže v tomhle tom směru, když je to faktografický, tak je fajn, když tam napíšou máme 3000 



 

nakažených z těch co jsme otestovali, kterých bylo, nevím, třeba 60 000 a tak… takže aby člověk věděl jaké je to 

procento. 

T: Takže je pro tebe důležitý kontext? 

I: Jo… to souhlas rozhodně, abych věděl nejenom čeho se týká, ale i jak je to… jak se to dá zasadit do tý situace. 

T: Dobře, tak to by bylo na úvod. Teď ti tady dám nějaké články, ty si je prosím vždycky projdi a já ti pak 

položím nějaké otázky. Takže tady máš první, tak se na něj prosím podívej, a až budeš hotový dej vědět. 

I: (čtení článku č.1) Jo, hotovo. 

T: Tak teď mi prosím řekni, jak na tebe ten článek působí? 

I: No tak trošku jako jednostranně no… a vzhledem k tomu, že se tam mluví o expertech, který… nebo jako 

cituje a není tam vůbec řečeno jako kdo, nejenom jako kdo to může být, jedno kdo teoretick, ale aspoň odkud 

je ten expert, z jakýho institutu aspoň, protože jinak může být jako kdokoliv expert na cokoliv a zároveň to 

využívá takové té Greta manie, že jo ale… veze se to na tý negativní vlně vůči ní… není to úplně jak bych to 

nazval šťastně… je to jakoby relativně jednostranný, kromě těch informací, který vypadají jako na první pohled 

vypadají vcelku dobře, protože jsou tam data vyloženě jako roky a stupně Celsia, a když to jako říká expert, tak 

máme, podle mě lidi mají takový předpoklad tomu věřit… tak je to takové tendenční, tak bych to nazval. 

T: Tendenční? 

I: Jo, jako lehce no, jako ten zbytek článku, protože je to tom, že zemi čeká doba ledová, jo oukej, to je jasný, že 

tam nebudou moct dávat prostor někomu dalšímu, ale okolo toho je takový to znesvěcení Gréty trošku a vůbec 

toho směru, který zastává jako ochranu klimatu a životního prostředí, protože bere jeden aspekt toho, tý 

klimatický změny, což jenom teplota, že jo a její zvyšování a tady ho vlastně neguje tím, že to naopak bude 

dělat a Gréta může být dítě zase zpátky. 

T: A proč si myslíš, že je to špatně?  

I: No… hmm… jakožto ten novinář nebo to médium takhle utváří názor toho člověka, který to čte, i když si třeba 

uvědomuje nějaký aspekty toho, ale myslím, že většina lidí si moc no… myslím, že většina lidí to jen tak přebírá 

no ty názory si myslím a vzhledem k tomu, že to na první pohled vypadá dobře, že je tam spousta dat, tak je 

snazší to přebrat… a okolo toho třeba ta studie může bejt reálná, je právě škoda, že tam není právě jako ten 

zdroj, i když tam někde jednou psali že tam jsou odborníci z NASA nebo něco takového, ale jinak je to jenom 

experti, experti řekli tohle a okolo toho je postavený to, že ta Greta něco začala… malá holka s mindrákem. 

T: Jak bys zhodnotil kvalitu toho článku? 

I: Je to jako hodně krátký, když vezmu tu část kterou bych jako mohl považovat určitým způsobem za kvalitní. 

T: To je která? 

I: To je ta, která se týká čistě jenom toho, jsou to asi tři odstavce nebo čtyři vlastně, od toho facebookového 

příspěvku až k té Grétě a deprese, tak tam máš v podstatě čtyři odstavce, které jako působí nebo jsou na první 

pohled aspoň kvalitní relativně, ačkoliv tam není žádná pořádná reference, jinak ale ten zbytek článku je prostě 

takovej jako… a dokonce to čím je ten článek orámovanej, tak je vyloženě ten atak na tu klimatickou změnu, 

kterou propaguje Gréta, že jo, je to tak klíčová figura… a popravdě jsem zapomněl na tu otázku. 

T: Jak hodnotíš kvalitu toho článku? 



 

I: Jo, no, no, no, no, tak celkově ji nehodnotím nikterak vysoko, ale půlka článku vypadá dobře, z toho to může 

působit, že celej ten článek je jako dobrej, že na první pohled bych řekl, že to vypadá, že to je kvalitní jako na 

první pohled, ale chybí tam ty reference na to odkud jsou ti experti, si můžeš stanovit experta i jako v tý 

redakci, to je expert jen protože je takhle deklarovaný nebo to jenom napíšeš, protože prostě to je pak 

důvěryhodnější ta informace.  

T: Jak bys zhodnotil důvěryhodnost toho textu? 

I: Pro mě osobně to hodně shazuje hned ten začátek, kdy je tam ta Markéta Šichtářová, která kope do tý Gréty, 

čímž nejde o to, že by to napadalo nějak ten můj názor, ale nemyslím si, že takovýhle osobní útok je něco co by 

patřilo do toho média, navíc na člověka, který jen vyjadřuje nějakým způsobem svůj názor není to prostě 

nějakej masovej vrah, kde by se to dalo víc pochopit… Co byla ta otázka? (smích)  

T: Důvěryhodnost. 

I: Jo, důvěryhodnost… no a to to sráží tu důvěryhodnost, prostě to je takový osobní atak, a pak je tam najednou 

a bude zima jo, během nějakých 50, 20 let, co já vím, takže ta důvěryodnost… ačkoliv podle mě ty informace 

můžou bejt důvěryhodný docela dost dobře, který jsou tam uvedený v tý půlce toho článku nebo v těch 4 

odstavcích, tak to působí nedůvěryhodně celkově, je to jak kdyby to někdo napsal trošku na objednávku lehce, 

což jako nemyslím vyloženě na objednávku ale…  

T: Jo, jo rozumím. 

I: Aby to prostě… i ten titulek je takovej, že jo ten titulek je takovej útočnej a vlastně celá ta útočnost toho 

článku ačkoliv v půlce informuje tak sráží tu důvěryhodnost pro mě no. 

T: Dobře, teď ti dám další dva, jsou na stejné téma, tak si je zase prosím projdi. 

I: Jo… (čtení článků) dočteno. 

T: Jak na tebe působí tyhle dva články? Respektive působí na tebe rozdílně než ten první? 

I: No tak rozhodně působí oba ty články líp… hmm i vzhledem k tomu…  

T: Jak líp? 

I: Působí to věrohodněji taky proto, že to neříká co se stane, ale co se může stát, takže to zní jako… to přednáší 

nějakej názor, zatímco tahle to přednáší nějakej fakt a co mi přišlo zajímavý na obou těch článcích, kromě toho, 

že uvádí ty zdroje odkud jsou ti experti nebo případně kdo to přesně je dokonce přímo… tak… tady ten článek z 

Mladý fronty DNES, tak ten se tě na začátku snaží uvést do toho aby sis představil co to bude znamenat nebo 

jaký to bude a pak ti vysvětlí proč a… že takhle to může vypadat podle těhle a těhle expertů z nějakýho, nevím 

co to bylo Walesu nebo tak… a z Ameriky… a působí hodně dobře tenhle ten článek… tenhleten článek je 

takovej… řekl bych to… lehce čitelnej, protože ti představí co to bude znamenat, to že bude ta doba ledová, 

ukáže ti kdo to říká a jenom jako úplně neřekne proč to říká… tolik… proč to říkají… jako lehce je to tam 

nastíněný, ale nejde to úplně do hloubky, ale furt ti to říká, že se to může stát, že se to nejspíš stane, ale ne, že 

se to jakože jasně stane… což to Právo, to se mi líbí v tom, že tam se zaměřujou na to… oni ti jako taky představí 

ten pohled, jak ten svět "bude vypadat", ale představí ti to na historických jako zápisech jako z historie, kdy se 

tady tahle situace stala, děla… což oba dva ty články říkaj, že to se stává… nebo stávalo běžně, že to není nic 

neobvyklýho ta malá doba ledová. A ten od toho Práva, ten to ukazuje na těch historickej zápisech k čemu 

dojde, k čemu to může tím pádem vést v dnešním světě a zároveň… ukazuje kromě toho kdo… kdo… ten názor 



 

zastává, i proč zároveň to může být pro některý lidi míň pochopitelný. Ne, že by ta message toho článku byla 

málo pochopitelná, ta je úplně jasná, ale je to takový… víc to jde do detailu, do hloubky jo, že se ti snaží 

vysvětlit, že je to nějaký, něco se tam rozejde… už si nepamatuju co, že jo… jsem to proletěl… nějaký vlny se 

rozejdou, takže ta aktivita sluneční bude nižší… takže ti to vysvětluje i přímo proč, což je jako super a mně se líbí 

právě když ti to řekne na jakým základě někdo má tenhle ten názor, ačkoliv já třeba vůbec, kdyby mi tam 

napsali naopak, že se to nerozchází, ale schází a proto je ta doba ledová, tak jako nepoznám rozdíl, ale působí to 

hned věrohodnějš a pro mě to působí aspoň, že se můžu něčemu i přiučit, že jo. 

T: A chybí ti v některém z těch článků nějaký informace? Když jsi to četl, tak si řekl, jo tohle mi tam chybělo 

tohle by tam mělo být? 

I: Támhle mi určitě chyběly ty zdroje… v tom prvním… tak ten první, ten Greta článek, tam mi chyběl vyloženě 

odkaz na nějaký ty experty, aspoň odkud jsou a úplně nějaký základ na čem ta zpráva je postavená… to tam 

podle mě úplně chybělo a bylo to takový jakože… nevím ty jo… Slunce vyjde v devět a tenhle ten článek 

respektive tyhlety dva články další byly jakože to Slunce vyjde v devět, protože já nevím, ty jo je zima a máme 

zimní čas nebo něco takovýho a v tomhle mi chyběl trošku… nebo respektive takhle, kdybych si nepřečetl ten 

článek od Práva, kde mi vysvětlujou proč se to Slunce ochlazuje, tak by mi to ani tolik nechybělo u tohohle, 

protože tu message jsem si z toho odnesl a upřímně nejsem žádnej sluncolog abych tady byl schopnej posoudit 

jestli tady to co Právo píše je pravdivý nebo ne, když se nějaký ty vlnový fáze rozchází, ale tím, že jsem to četl v 

tom Právu, tak bych to ocenil trošku i v tý Mladý frontě DNES. 

T: Takže máš pocit, že ten článek tady tenhle tě ovlivnil pro posuzování tady tohohle článku? 

I: Jo to určitě. No přesně tak protože… ono je to daný i tou délkou toho článku, protože to právo je delší, takže 

mi trvalo to přečíst i dýl, protože jdou prostě do tý hloubky a poskytují víc informací, který ale třeba nějaký 

čtenář nepotřebuje. To záleží jestli někdo chce jako číst, když se ti rozchází slunce... tak co to znamená nebo 

jestli si chce jenom přečíst, co to znamená. To už je pak na něm no ale, to jako říkaj oba dva články. 

T: A obecně myslíš si, že kvalitní žurnalistika by měla jít takhle do hloubky?  

I: No já mám radši, když to jde do hloubky… hm… těžko říct, ten názor nebo názor… jako můj názor je jasnej, ta 

kvalitnější žurnalistika pro mě je ta, která jde víc do hloubky, která ukáže v podstatě ten myšlenkovej proces 

tomu čtenáři a tohle jako nemám tady nemám moc šancí si udělat vlastní názor teda, protože to jsou nějaký 

věci kterým upřímně nemůžu rozumět nebo můžu, ale nerozumím, ale dává mi víc možností, argumentů abych 

věřil tomu článku samotnému nebo tý message hlavní, kterou to chce dát, zatímco ty ostatní… nebo ten první 

to ani nepočítám to ani není nějaká žurnalistika pořádná ty jo… ale ten Mladá fronta DNES, tak ten… ten je fakt 

jen takový informativní, má tam všechno podle mě co má mít pro mě, jenom nejde do tý hloubky, což je pro mě 

fajn v tom že… se jako něco novýho přiučím a mám jako ten argument proč… jakože to má pevnější ty základy 

proč může ta doba ledová nastat. 

T: A máš pocit, že po přečtení tady těch dvou článku se nějak změnil tvůj pohled na tady tenhle článek? 

I: Hmm… ani asi ne moc popravdě, po přečtení toho druhýho článku – toho práva se mi změnil pohled na tu 

Mladou frontu lehce. 

T: Ale tady u toho…  

I: Ale no, ten se mi jako nelíbil od začátku. 



 

T: A po přečtení tady těch dvou máš pořád stejný pohled?  

I: No jakože… no… měl jsem na to jako pohled, že se mi to nelíbí, takže pohled zůstává stejnej, jediný co podává 

to nebo ten článek první podává tu informaci, že bude ta doba ledová a tady ten říká, že pravděpodobně bude, 

takže to neříká, nedává jasný náčtrty jak to bude vypada… ale nevím no, jestli pro mě to moc neovlivnilo… líbilo 

se… to co mi vadilo na tom prvním článku, že tam nejsou žádný ty zdroje a tak, že je to přesně takový to co 

tohle se stane, tak to tydle ty dva články to vlastně neměly a měly… respektive měly ty zdroje a měly to. že to 

není stoprocentní, že tam je nějak… 97 pravděpodobnost procentní byla, takže z toho titulu se mi to líbilo a 

neměly tam nic o Grétě, tak to bylo fajn. 

T: Který z těch článků bys označil za nejkvalitnější? 

I: Právo bych označil za nejkvalitnější pro sebe. 

T: A nejdůvěryhodnější? 

I: Nejdůvěryhodnější bych taky označil Právo, protože má tam ty argumenty, na kterých stojí ta zpráva, ta 

Mladá fronta DNES to má postavený na tom, že ti řekne co se pravděpodobně stane, protože to řekli, když to 

lehce zjednoduším, protože to řekli ti experti tady z těhle těch institutů, univerzit NASA asi a tak a tady to Právo 

ti říká trošku to samý, ale říká proč vyloženě ne, protože ti to říká expert… ale expert ti to říká na tomhle a 

tomhle základě, protože tohle se děje, protože ty vlny se ruší, takže za mě jako v podstatě v tom pořadí v jakém 

jsem to četl bych to seřadil od spodu… takže Greta nejhorší, Mladá Fronta DNES je podle mě jako dobrá na to 

nebo respektive ten článek od tý Mladý Fronty DNES je dobrý na tu dnešní rychlejší dobu, že ti to prostě dá tu 

informaci, aniž bys musela číst to pět minut… což to Právo ti tu informaci dá taky, ale nevím jako kolik lidí si 

přečte dva tři odstavce a pak jde od toho, takže proto chápu, že někdo si radši přečte to DNES než to Právo. 

T: U kterého z těch článků je nejvíce pravděpodobné, že by sis ho přečetl podle titulku, kdyby na tebe 

vyskočil někde na internetu třeba? 

I: No tak ten první bych si nepřečetl, já nemám rád tyhle ty útočný věci, prostě ty útočně laděné články právě 

proto, že mám pocit že to "otupuje" jako ten článek samotnej, jelikož se většinou snažíš tlačit jeden směr už z 

toho a tady bych si to… oba bych si přečetl no, tu Mladou Frontu DNES i to Právo bych si rozkliknul… tenhle je 

samozřejmě víc lákavej… protože se snaží nebo ne snaž… protože trošku cílí na nějaký moje cítění… jakože ha… 

to horko nebude tak dlouho ještě si ho užij chvíli… zatímco co tohle je takový faktický no. 

T: Takže máš pocit, že tady tenhle se trošku tím titulkem snaží hrát na emoce? 

I: Se snaží vyvolat emoce, jo přesně… podle mě ho člověk prostě rozklikne, kdyby tam byly ty tři články, to je 

jako blbý, ale kdyby tam byly, ale asi by podle mě na něj klikalo nejvíc lidí… já bych si teda rozkliknul to Právo, 

protože na DNES nechci moc chodit kvůli Babišovi. 

T: Tak jo, tak tady máš další článek na teď velmi aktuální téma.  

I: Na koronavirus nevěřím (smích) (čtení článku). Jo, hotovo. 

T: Tak moje klasická otázka, jak na tebe ten článek působí? 

T: Působí na mě dobře, protože to nabízí obě dvě strany, protože tohle, tohle je článek, který je v podstatě o 

nějakém názoru… a představuje to obě dvě ty strany toho názoru, a proč obě dvě ty strany zastávají ten názor, 

což se mi líbí, že já mám pocit, že si můžu udělat ten obrázek sám o tom… názor, jestli se ztotožňuju nebo s 

kterou stranou se ztotožňuju případně. 



 

I: Vyvolává ten článek v tobě nějaký emoce? 

T: Ne ne, ne možná jsem cynik, ale nevyvolává to ve mě žádný emoce, že bych byl třeba naštvanej jako mám 

svůj názor, kterej z tohodle titulu v podstatě zastávám. 

I: Jaký je tvůj názor? 

T: V principu můj názor od začátku, když jsem to četl, respektive tak ono to bere, staví to na datech, což je 

hezký a na tom, že bylo vyšší procento zápalů plic spojených s chřipkou už před koronavirem nebo před tou 

epidemií koronaviru, která aktuálně probíhá, ale přesně jako v tu chvíli, když jsem si to řekl, tak jako chápu proč 

si to někdo myslí nebo jako proč si to myslí, že taková hypotéza může bejt pravdivá, ale vzhledem k tý 

nakažlivosti toho koronaviru, tak což tam pak zmínili, že kdyby to už tehdy bylo v tý Itálii v tom podzimu, tak ta 

situace vypadá úplně jinak, mnohem… v jiných číslech… a to mi tam pak potvrdilo, takže jako pro mě ten názor, 

který vyvrací tu hypotézu, tak mi to potvrdilo, že jo, v průběhu článku, což mě potěšilo samozřejmě vnitřně asi 

možná, takže to by mohla být jediná emoce, ale jinak to ve mně žádný extra emoce nevyvolalo… líbí se mi teda i 

ten titulek, že to klade tu otázku, to já mám právě rád, protože já to mám rád z toho titulu, že já mám chuť si to 

rozkliknout, abych jelikož je to takový… když má člověk rád trochu ty testy nebo něco na ten způsob, tak a jsou 

tam ty otázky… tak já mám pocit, že když si to rozkliknu a přečtu, tak budu schopný si říct jaká je odpověď na 

otázku podle mě. 

I: Jak bys zhodnotil kvalitu toho článku? 

T: Hmm… je to takový tím, že to prezentuje dva názory, tak to nejde úplně extrémně do hloubky nějak, ale 

zároveň to jde do dostatečný hloubky, protože nepotřebuješ, aby každej článek byl nějaký, nějaká vědecká 

práce, takže podle mě kvalita článku je solidní… těžko říct ten graf jestli lidi pochopí nebo respektive pochopí jo, 

ale to je možná v tom onlinu, si to můžeš přiblížit, že jo. 

I: No ono je to interaktivní, že si můžeš rozkliknout ty země jednotlivě a tak. 

I: Jo, tak to je dobrý, jo, tak to jo. 

T: Hmm, ale jak jsi řekl, že kvalita je solidní, co si pod tím mám představit? 

I: Dostatečná (smích) kvalita je dostatečná na tu message, kterou to chce říct, ono to jako vyloženě nechce říct, 

ono to nedává jako nějaký poselství, ono to jako… nadhazuje určitou možnost, která tady je a tady si s ní 

pohrávaj nějaký odborníci a jmenujou tam přímo který odborník, což je evidentně kapacita podle toho, který to 

bere z těch dat a ten pohled toho vlastně, že ten koronavirus už tady byl na podzim je tam dostatečně dobře 

vysvětlený, zároveň tam je tam ten pohled naopak, že kdyby to tady bylo, tak je to jiný ty čísla, podle mě je to 

dostatečný a to je o tom, pak záleží na tom jestli člověk hledá víc detailu nebo jde za tím článkem, aby si měl, 

aby měl minimálně nastíněno což tady je i dost slušně nastíněno, proč jsou tyhle dva proudy nebo dva názory a 

může se rozhodnout jako sám od sebe… podle mě tohle je fakt dobrý článek. 

T: A takže bys řekl, že je důvěryhodný?  

I: Je důvěryhodný proto, že neprezentuje jeden názor jako správný pro mě, prezentuje to dva názory. V principu 

tě to vede k tomu, abys jakože to je vyvracíš… to co jako v titulku máš jako tu tezi, nějakou hypotézu teda a pak 

to vyvrací postupně trochu, ale pořád to není tak, že ti to řekne jasně tak je to takhle, pořád je tam prostor 

dostatečný podle mě si utvořit tu ten názor sám. 



 

T: A při čtení toho článku bylo tam něco čeho sis fakt všiml, že ti fakt utkvělo v hlavě? Co tě třeba zaujalo 

nebo zarazilo? 

I: Tam jedině co jsem si hodně všimnul bylo kromě toho popisu toho prvního člověka, kterej nebo toho hlavního 

v podstatě hmm prezentéra, toho prvního představitele, toho prvního názoru, že to tady asi bylo na podzim, že 

ho tady rozepsali já nevím na dva řádky skoro kdo to je a co zastává, tak mě zaujalo samozřejmě nejvíc to, že 

když jsem si říkal, že to by tady ale vypadalo jinak tak, že se to tam zmínilo pak, že jo ty čísla by byly jiný, takže 

to mě nejvíc zaujalo no. 

T: A chybí ti nějaký informace v tom článku?  

I: Hmm… tak tím jak je ten koronavirus teď aktuálně pokrývaný, tak mám pocit, že tam nic moc nechybí no, 

navíc extra tam zmiňujou kdy to jako začlo celkově nebo respektive považuje se za epicentrum ten Wu-chan a 

píšou tam, že na tom podzimu to bylo v tom Wu-chanu teprve to začalo a je jako nepravděpodobný, že by to 

bylo kvůli tomu, že je to nepravděpodobný, že by to bylo v tý Itálii a což je jako solidní základ, jako určitě mohlo 

se to udělat šířejc, ale přemýšlím co by mi tam extra nějak chybělo… (přemýšlení) nic moc mi tam nechybělo, 

protože ono to zkoumá… že jo koronavirus je široký téma a tohle zkoumá jen tu jednu nějakou hypotézu, jestli 

to už tady bylo dřív anebo až to bylo fakt v tom lednu to tam píšou nebo respektive oni tam píšou že nějakýho 

20. února otestovali prvního nakaženýho, ale že asi měsíc už to tam bylo asi nejspíš, takže ono je to omezený 

téma relativně, ačkoliv je to široký téma celý koronavirus, tak tohle samotný téma je fakt hodně omezený a 

podle mě moc se o něm nebo jako dá se to jako víc zkoumat, ale pro běžnýho čtenáře to podle mě stačí a pro 

mě taky. 

T: A proč si myslíš, že se vůbec zabývají tím, jako to médium, tou hypotézou, že jsou tady nějaké dva názory?  

I: No těch různých názorů a hypotéz a přístupů a tak bude asi k tomu tématu hrozně moc, takže jako podle mě 

je hrozně těžký vybrat, který se nakonec publikuje nebo respetive, o kterým budou psát. Tohle je právě asi 

dobrý, že to má ty dva pohledy, že možná kdyby tam ten druhý pohled nebyl, že to nezveřejní, že by to třeba 

vyznívalo nedůvěryhodně, zároveň to může pomoct i vyvrátit nějaký názory lidí, kteří o té situaci pochybují 

jakože hledají různé alternativní scénáře jak to mohlo probíhat, jak se to rozšířilo a tak, že jo to jsou teď různé 

hoaxy a lidi o tom různě diskutují na Facebookua v diskuzích a tak… takže tohle asi pomáhá lépe informovat ty 

čtenáře. 

T: Dobře děkuju, tady máš další článek k projití. Nemusíš to určitě číst celé, dejme tomu tady tu první část, je 

to hlavně pro představu, abys viděl, jak ten článek vypadá. 

I: (čtení článku) No tak už tady je to trochu sugestivní z toho titulu, že v jednoduchosti to tvrdí, že ta paní 

doktorka Peková má názor, že koronavirus vznikl v laboratoři, Američani se to snažili shodit a vlastně nakonec 

to úplně neshodili, ale jako píše to tak jako takovou formou, že ti to podsouvá, že má asi pravdu ta paní 

doktorka Peková… což jako nevím, že jo… (pokračování v četbě článku) Hotovo. 

T: Tak mi řekni, co si myslíš o tomto článku? 

I: No snaží se to… mám pocit, že ten článek se mi snaží podsunout ne úplně nenápadně ten názor, že prostě je 

to… jako podsouvá mi to ten názor, ale mě je to jasný, že mi to ten názor podsouvá, že si to uvědomuju… takže 

to teda podsouvá ten názor, že ten vir, ten Covid-19 prostě vznikl v tý laboratoři, protože by to byla až velká 

náhoda, že by se to takhle všechno událo… trošku mi tam přišlo ironický, že respektive takhle po tom úvodu, 



 

kterej byl jako takovej jako vyvolávájí emoce nebo se snažil vyvolat nějaké emoce nebo případně to samotné 

bylo psané v emocích, to tak působí… tak to no, tak potom je to umírněnější v tý části, která píše o té doktorce 

Pekový a o jejích názorech, ironický mi trochu přišlo to, že odkazuje to na jiný médium, kde ta paní Peková 

přednesla ten názor a vysvětlila ho laický veřejnosti… laikům… i pro laika jako srozumitelně a pak ten článek 

působí jako kdyby tady to vůbec neměl v plánu, vysvětluje to, podle mě to není tak jednoduše srozumitelný, 

pak jsou tam asi tři věty ze kterých je to jasný, ale…  

T: Který věty? 

I: Ty jo, to bylo, že je to je ten velín, že tam vyházeli ty šuplíky někde tam, a že tam někde vyházeli šuplíky a 

přeskládali to tam… něco takového tam bylo… jako pro běžného čtenáře, no jako to musí to být náročný to 

zkousknout, prochroustat se tím, protože tam všude tam máš RNA a SARS-COV2 a všeho další a tady takovýhle 

ptákoviny. 

T: A proč si myslíš, že tady tohle používají? 

I: No aby to právě zvýšilo důvěryhodnost tohohle názoru, jo protože když… co mám jako pocit, že když někdo 

něčemu nerozumí a je to zřejmý, že to je nějaký expert… nebo to aspoň vypadá, že je to od experta, tak snáz 

tomu uvěříš aniž bys to pochopila jo… což naopak potom v tom článku, kde je ta americká vláda chce tu 

protianalýzu napsat… nebo jako ne přímo vláda, ale nějaká jejich agentura, tak tam vlastně ten náročnější jazyk 

není skoro používanej kromě těch částí, který jsou asi zřejmě přeložený z nějaký tý studie a no je to v podstatě 

takový útočný proti tomu… a i přesto, že si tohle uvědomuju tak jako mám ten názor, že to není úplně mimo… 

že to nemusí být úplně mimo ten názor tý doktorky Pekový, což ale za tím stojí spíše ta persona tý doktorky 

Pekový možná než ten článek… ten článek tomu jako pomáhá rozhodně trošku, ale to, no doktorka Peková je 

taková výrazná osobnost že jo, což tam zmiňujou. 

T: A jaký emoce to v tobě vyvolává?  

I:Hmm… (přemýšlení) no spíše je to… (přemýšlení) takový, že jedna část článku působí jako napsaná relativně 

konstruktivně nebo relativně oukej bez výraznějších emocí, i když tam trošku jsou, že jo, zatímco ta druhá 

článku je taková jako ten úvod, ten titulek nebo co to je, je takový naštvaný, působí, že co si to dovolujou 

prostě, že někde něco… tak jako konspiračně to je možná dobrý… že to působí konspiračně, tak bych si řekl áá! 

ta americká vláda se tam něco snaží zatajovat a tak… a tím pádem se to snaží vyvolat trochu to naštvání. 

T: Naštvání na koho? 

I: Toho čtenáře… jo takhle toho čtenáře na tu americkou vládu případně tu agenturu. 

T: A co kvalita toho článku? 

I: Na první pohled je kvalitní, protože tam používá spoustu jako termínů, kterým jako na první pohled jako fakt 

moc nerozumíš, ale a podle mě je kvalitní co se týče rešerše, že někdo udělal, že si tu rešerši někdo udělal buď 

někde převzal to teda nevím, ale minimálně někdo ten první si udělal tu rešerši tý zprávy toho nějakýho 

institutu americkýho to nevím kde je… no to je jedno… toho americkýho institutu zároveň evidentně někdo buď 

převzal nebo si poslechl celý ten rozhovor tý doktorky Pekový, takže tu rešerši tu kvalitní mělo… ten jazyk jaký 

to používá v tý první půlce tak naznačuje, že je to kvalitní, ale úplně pod tím povrchem jak ti to takhle podsouvá 

ten jasnej názor, tak tu kvalitu moc nemá nebo ne moc ale není tolik. 

T: A přijde ti důvěryhodný ten článek?  



 

I: (přemýšlení) Už vlastně od toho úvodu, když to bylo takový útočný na ně… ne plně respektive důvěryhodný z 

toho titulu, že nepřijde mi tolik důvěryhodný, že vyloženě někdo kvůli tomu, že doktorka Peková někde v česku 

někde řekla, tak že Amerika vydala prostě příkaz nebo americká vláda, aby to někdo vyvrátil jako jejich institut, 

tak jako to mi moc důvěryhodný nepřijde no. 

T: Proč si to myslíš, že to není důvěryhodný? 

I: Může to bejt. Já si to myslím jen kvůli tomu, že je to takhle útočný, a že to je tak agresivní no… agresivní je to 

prostě… zlí imperialisti chcou něco popřít. 

T: A chybí ti tam nějaký informace nebo nějaký prvky nebo něco?  

I: No chybí mi tam v podstatě, chybí mi tam nějaký vyjádření tý doktorky Pekový, která jako je tam vyjádřená, 

ale je tam zprostředkovaně vyjádřená, i těch Amíků, tý instituce americký jo, protože všechno je to takový 

převzatý informace, kdo ví jak a jestli je někdo interpretoval. 

T: Ještě bys chtěl něco dodat k tomu článku? 

I: Na první pohled vypadá, když vezmu i tu druhou část nebo sloupec tak jako vypadá fakt dobře, kromě těch 

fotek, který tam jsou taky aby to mělo nějakej obraz a dokreslil to, že ta doktorka Peková je laboratorní člověk… 

ty jo nebo člověk z laboratoře… tak to vypadá fakt jako na první pohled tak jako fundovaně jak bych to nazval. 

T: Čím si myslíš, že to je? 

I: Ale podráží to ten tón, no takovej zabarvenej. 

T: Čím si myslíš, že je ten první pohled způsobenej? 

I: No těma odbornýma výrazama, který se tam používaj. 

T: Tak jo, tady je poslední článek. 

I: (kouknutí na článek) Ale to je pravda zrovna (smích) (čtení článku), tohle je krásný článek (smích). 

T: Proč? 

I: Protože je vtipný. 

T: Proč ti přijde vtipný? 

I: Protože je psaný v nadsázce… dělá si legraci z konspiračních teorií. 

T: A co v tobě vzbuzuje tyhle pocity? 

I: (přemýšlení) Způsob jak je to psaný… takový jako detaily, když pominu že tady je Covid-19 napsaný asi ve 

Wordu nebo v čem nebo já nevím nebo ve Photoshopu připsanej na tý fotce uprostřed… tak ehm tak je to jako 

určitý obraty který tam jsou použitý…  

T: Například? 

I: Co je jako gold, že neexistuje důkaz, že by tomu tak nebylo, ten závěr je úplně skvělej, že (smích) když není nic 

co by popíralo jasně tvojí tezi tak je to určitě pravda… a ale celý je to absurdní krásně, takže se mi ten článek líbí 

(smích), protože bere současnou situaci, dívá se na ní jako s nadsázkou. 

T: V čem se liší to vnímání tohohle článku od těch předchozích?  

I: Tak pozitivně věřím všemu co tam píšou (smích), ne ale pozitivně jo, protože nejdřív jsem si fakt myslel, že to 

je konspirační teorie jsem si nevšiml těch uvozovek v tom slově důkazy, to mě mohlo navést… a, ale pak to to… 

kdyby to někdo vyloženě myslel jako konspirační teorii, tak nepoužívá takovýhle obraty jako to co zde uvidíte 

vám otevře oči asi, i když jako snaží se to promlouvat k tomu čtenáři asi konspirační teorie myslím… nevím moc 



 

toho nečtu o nich… kromě jedný… že Star Wars byla inside, že jo… takže to byla skvělá konspirační teorie… tak 

no ve mně vyvolává spoustu pozitivních emocí protože mě rozesmívá z principu, baví mě. 

T: A jak se ten článek liší od těch předchozích? 

I: No používá jako cizí termíny lehce, ale používá v legraci a podle mě je relativně snadno pochopitelný, že si to 

dělá legraci, ačkoliv to není úplně zjevný na první pohled hned, ale z toho tónu článku jak je to laděný. 

T: Co tě vede k tomu, že to není zjevné?  

I: Ehm protože já jsem si na první pohled jak jsi mi to dala, tak jsem viděl “tak máme důkazy”, tak hned jsem si 

říkal haha konspirace, takže ten titulek není úplně, že by prodával to, že to je legrace, ačkoliv jsou tam ty 

uvozovky u slova důkazy, což mě mohlo upřímně navést, ale tak to to… pak si to dělá legraci že jo… jeden z 

našich čtenářů, takže stoprocentně věrohodnej zdroj, ověřenej vytírá záchody někde na pražským letišti. 

T: Jak celkově hodnotíš důvěryhodnost toho článku? 

I: (smích) Sto procenty (smích), když sto procent je nedůvěryhodný, ne reálně to není důvěryhodný, asi bych 

ehm hm z toho nevěřil skoro ničemu jenom se nad tím pobavil, je to takový článek pro… i ta délka toho článku a 

ten styl jakým je to psaný, není to takový hutný jako některý ty články jako ten poslední článek třeba, ten byl 

fakt hutný, tak je takovej odlehčený… takže jako není důvěryhodnej to vůbec. 

T: A vnímáš nějaký rozdíly mezi těmi články? 

T: Mezi těma dvěma? Nebo mezi všema? 

I: Mezi všema. 

T: Jo no, tak když pominu ten čistě humorný, kterej jako zesměšňuje ty konspirační teorie, tak ten první článek, 

kde jde o tu hypotézu koronaviru, tak prezentuje dva názory a prezentuje tam vyjádření těch obou stran, 

zatímco ten článek uprostřed se snaží to své tvrzení a ten teda… jo a ten první ještě pardon, že se vracím ten 

první s tou hypotézou o tom, že ten koronavirus tady byl dřív v tý Itálii, tak ten se snaží dát ti nějaký argumenty, 

abys k tomu, abys ty si učinila to finální rozhodnutí, abys sis sama udělala ten názor, ačkoliv ti ho lehce 

naznačuje, ale to jen proto, že ty argumenty tý jedný strany jsou podle mě pádnější… ten druhej článek o paní 

doktorce Pekový, tak ten je citově zabarvenej, což ten první není mi přijde… minimálně já to z toho necítím… 

tak je citově zabarvený, takže to v tobě se snaží vyvolávat takovej ten pocit, že někdo útočí vlastně na paní 

doktorku Pekovou, na kterou teda útočí spousta lidí svým způsobem a útočí na ní teď ti zlí imperialisti, 

americký, který chtěj zpochybnit tu jejich tezi, že to vzniklo… nebo že to dost možná vzniklo v laboratoři, že to 

vypadá fakt podivně ten kmen toho viru a využívá ty cizí termíny proto, aby podpořil důvěryhodnost toho 

článku a nedává prostor žádný straně pořádně… jako vyjádření je to převzatej článek, kterej může napsat 

žurnalistika, kterej využije jen jiný zdroje… jako myslím jiný žurnalisty nebo prostě někoho jinýho, kdo už něco 

napsal o tom a ten třetí no… to je vlastně dobrý, že po tom druhým článku, kterej je jako lehce konspirační 

působí možná, protože to dává ten druhý článek, dává ten pocit, že ti Američani možná něco skrývají, že možná 

oni to jako vytvořili v tý laboratoři, tak ten třetí si ze všeho dělá legraci a zlehčuje to a to je podle mě docela 

fajn. 

T: Cítíš, že ten první článek ovlivnil způsob, jak ses díval na ten druhý a třetí a ten druhý jak ses díval na ten 

třetí?  



 

I: (přemýšlení) Jo, takže jestli je pro mě to vnímání těch článků nějak provázaný, chápu… no… hmm… 

(přemýšlení), možná tím, že ten první článek s tou hypotézou, že ten koronavirus tady byl už na podzim v itálii, 

a tím že přednáší oba dva ty názory a vyloženě jim dá ten prostor pro vyjádření, tak ovlivňuje ten náhled na ten 

článek druhej, protože tam mi to vyjádření chybí, jo? Takže to nedává ten druhej názor, to prostě je jakože to se 

děje občas se mi zdá, ta možnost dát straně a protistraně… jako každý tý straně prostor vyjádřit se byť jako 

zprostředkovaně se tam vyjadřujou, že jo… tamhle dělali rozhovor v televizi slovenský, ta paní Peková a ti 

Američani sepsali zprávu, ve který se vyjadřujou, ale není to ono no. 

T: Proč ti to nepřijde ono? 

I: Protože to… je lepší když se jich přímo zeptaj, protože ta otázka může být položena jinak než ta teze, kterou si 

klade ta studie nebo ta otázka, která byla položena tý doktorkce Pekový, protože pak můžeš ty odpovědi trošku 

vytrhnout z kontextu, a no a to je kdyby řekl Babiš, že potřebujeme někde ušetřit na důchodech, tak mu to 

vytrhneš z kontextu a položíš to v rámci toho třetího článku Georgi Sorosovi, který chce zabít starý lidi, takže 

koronavirus je ideální prvek na to, ten třetí článek jinak… moje vnímání třetího článku asi úplně nebylo 

ovlivněný ničím z těch předchozích dvou článků, protože komický článek nebo zesměšňující článek, takže 

maximálně ten druhý článek, který působí lehce konspiračně (přemýšlení), tak jako si to trošku právě kvůli 

tomu, že mi to přijde takový konspirační, tak tady ten si jako víc užiju, ten třetí článek… ale to je asi takový 

nepodstatný. 

T: Který z těch článků ti přijde nejkvalitnější?  

I: Ten první, protože přednáší oba dva názory, protože všechny ty články kromě toho třetího, tedaten je takovej 

všelijakej, ten je prostě humornej, ale ty dva články, ty reálný bych to nazval, který chtějí být seriózní, tak hmm, 

jsou věcí názoru a ten první přednáší argumenty pro oba dva názory plus to přímý vyjádření, zatímco ten druhý 

ten prostě jenom přednáší ten jeden názor. 

T: A který i přijde teda nejméně kvalitní? 

I: No nejméně kvalitní mi přijde… no mám to brát i s tím třetím teda? (smích)  

T: No všechny tři. 

I: Tak nejméně kvalitní je asi ten poslední, ale je asi nejlepší, protože ti dává ty informace jednoznačně rychle… 

nejméně kvalitní, ačkoliv to možná zní… nebo na první pohled by to člověk neřekl, na první pohled to sice 

nevypadá, když se podíváš na ty články, ten nejdelší článek je podle mě nejmíň kvalitní… ale když budu brát i 

ten humorný článek, tak nejméně kvalitní je tenhle, protože je prostě komickej a tenhle ten dlouhý je nejmíň 

kvalitní, jako ne z hlediska obsahu, protože některý ty části jsou určitě kvalitní, že jo ale z hlediska toho celýho 

vyznění. 

T: Co by podle tebe mohlo zvýšit kvalitu tady tohohle článku?  

I: (přemýšlení) Prezentace druhého pohledu trošku a odstranění citového zabarvení, to znamená, že to někdo 

tady útočí na českou doktorku nebo bioložku a možnost vyjádření se přímého vyjádření… se těch stran. 

T: Když si vezmeš všechny ty články, tak který z těch článků ti přijde jako nejméně důvěryhodný, abys měl 

potřebu si ho ověřit, ty informace který tam jsou ? 

I: Ty jo no (přemýšlení), tak vzhledem k tomu, že ta informace, hmm, tak jde o tu podstatu tý informace, že co 

je pro ně podstatný. 



 

T: A co je pro tebe podstatný? 

I: No ten koronavirus je samozřejmě podstatnější než doba ledová, která přijde za dvacet, že jo let nebo kolik 

tam píšou, ale kdybych odhlídnul od tohohle… (přemýšlení) ne nebudu od toho odhlížet, prostě tenhle ten 

článek jako ten nejdelší, tak ten bych si prostě chtěl ověřit, chtěl bych si přečíst i další názory jako názory než 

názor nějakýho…  

T: Takže jak bys při tom ověřování postupoval? 

I: Vygooglil bych si to… zadal bych do Googlu prostě… hmm jako je to ty jo… kmen COVID-19… Hmm potenciál 

vyrobení v laboratoři nebo něco takového. 

T: A proč bys postupoval takhle? 

I: Protože to je takový standardní postup pro mě, jsem na něj zvyklý. 

T: Aproč si myslíš, že tímto se dá něco ověřit? 

I: No tak jako až když si rozkliknu nějaký ty články no, dá mi to minimálně možnost přečíst si víc těch článků 

názorů na to a samozřejmě, když tam bude sto tisíc článků, který budou propagovat to samé, tak si už budu 

myslet, že možná to tak je… že ti přijde pak těžký najít něco proti. 

T: Takže co bys s tím sledoval? Za čím bys šel? Co bys jako hledal? 

I: Chtěl bych si, protože nejsem žádný odborník na tudletu tématiku, takže fakticky nemám na to svůj názor na 

to, protože ho nemám na čem postavit, tak že bych chtěl někoho kdo je erudovaný, tak aby zhodnotil to téma 

stejný a buď ho může zhodnotit stejně, že dojde ke stejnýmu názoru nebo ho může ho zhodnotit naopak úplně 

nebo jako nějak mezi, ale určitě bych chtěl vědět jaký další možnosti a argumenty jsou, jak pro a proti, nějak 

mezi že jo… nelíbilo se mi, že je to tak jednostranně přednášený… to není jak výsledek ve fotbale, že jo, když 

něco dopadlo dva jedna, tak asi nenajdu si asi jinej výsledek (smích), to je prostě věc názoru. 

T: A co pro tebe znamená ověřování, jak to jako vnímáš?  

I: Hmm, co pro mě znamená jako ověřování z titulu, jak moc je to pro mě podstatný ověřit si ty informace? 

Anebo co ten proces ověřování je?  

T: Když se řekne ověřování tak, co to v tobě vyvolává. Co si pod tím představíš…  

I: Jo no, tak nějakou potřebu validovat buď svůj názor nebo validovat ten názor, nebo naopak vyvrátit, který 

jsem si někde přečetl a mít… jak se říká víc hlav víc ví, takže si přečíst i názory někoho jiného… ale abych si zas 

nenašel názory, který jsou, který psal ten samý člověk no… pro někoho jiného to by bylo trošku blbý, ale prostě 

mít tu možnost… ověřování z toho titulu nejde mi o to, jestli kurz eura fakt byl 25,41 ke konci roku, takže to 

nezkontroluju jen u ČNB, ale i u někoho jiného, ale jde mi to ty argumenty, abych u ověřování informací z toho 

titulu těch argumentů, jestli jsou další argumenty a jaký, protože když ten novinář má vysoce pravděpodobně 

více informací a je na jeho uvážení jestli to s jeho názorem souzní, takže může některý ty informace zamlčet, 

aby jako nerozporoval to co jako chce tomu čtenáři přednést, no a nebo to tam vloží celý, ale stejně je jako fajn 

si zkontrolovat, jestli nebo ne zkontrolovat, já ho nemůžu zkontrolovat, že jo, ale se kouknout na to, kdo jinej 

na to má další názor. 

T: A v běžným životě, ověřuješ si informace? 

I: Tak záleží, jak je ta informace pro mě důležitá tam pak… no přemýšlím nad nějakým příkladem… záleží, když 

někam jedu a mám adresu z jednoho zdroje, tak většinou… no záleží na zdroji, který mi poskytnul tu adresu, 



 

záleží na tom, jak je ta informace podstatná pro mě, co by pro mě znamenalo, kdyby ta informace nebyla 

přesná nebo byla nějak mylná, prostě nějakým způsobem zavádějící a no a to jsou hlavní tři body, takže když 

pro mě to je nepodstatná informace třeba kolik stojí rohlíky, tak to mi je úplně jedno, to teda nejím takže, ale 

takže i byť z toho titulu, že bych si to kupoval, tak je mi to šumafuk, protože to zjistím na tom místě a 

nepotřebuju to vědět, abych si tam přišel s korunou padesát, abych si to koupil, ale třeba ta adresa nějakého 

místa kam jedu, tak když je to adresa, která je to někde v Nuslích, vím, že je to třeba někde v Nuslích, třeba 

nějaký obchod a vím adresu, nejsem si jistej jestli ta ulice je přesně nebo to číslo a je mi to třeba jedno nebo 

tam potřebuju jet rychle, tak tam dojedu a pak zjistím, že to není na tom místě ale vím, že jsem za dvě minuty 

tam na správným místě, ale kdybych jel třeba do Rakouska, tak už si ověřím, že mám fakt jet na tu adresu, že 

třeba ten hotel nebo já nevím, horskej resort je na správným místě, takže tam jde o to, co by mě to stálo no, 

kdyby ta informace byla nepřesná v tom případě si jí ověřím a taky vlastně ještě jak je dostupný to ověření 

samotný…  

T: Co tím myslíš? 

I: To znamená, že jestli mám jet na chatu ke kamarádovi a on mi řekne adresu, tak já si úplně nemůžu ověřit tu 

adresu u někoho jiného, jako nemá smysl volat jeho mámě, jestli tam fakt mají tu chatu, takže z tohodle titulu 

jenom jestli to ťuknu do Googlu, do nějakýho fulltextového vyhledávání a za deset sekund mi vyskočí ano, ne, 

jako z principu, tak to mi nedělá problém to dělám běžně takhle cokoliv… tak třeba vlastně v práci ještě, tak 

máme, si konfirmujeme určitý věci, třeba bankovní zůstatky společností našich klientů teda a už samozřejmě 

znám některý ty banky kde sídlí, kde sídlí jejich konfirmační oddělení, který to zpracovává, ale když nevím a 

klient mi dá tu adresu, tak to si ověřím na internetu, protože prostě nechci poslat takovýhle data nebo já teda 

data neposílám, já posílám jenom žádost, že jo, ale stejně to nechci poslat na špatnou adresu, aby se mi to za 

týden vrátilo a tak… takže si to zkontroluju, že ta firma sídlí na té dané adrese. 

T: Rozumím. Jak definuješ kvalitní zprávu? 

I: Kvalitní zprávu jako novinový článek? 

T: Ano myslím zprávu jako mediální obsah. 

I: Tam máš, podle mě jsou určitý typy zpráv a to jsme tady i trošku měli, jedno je takové to, že se blíží ta doba 

ledová pravděpodobně a druhý je, že tady jsou dvě možnosti nebo více možností… takže pro mě je kvalitní 

zpráva pro ty situace, kde to není jednoznačný, když ti to jako přednese dva ty názory aspoň může tam být víc 

těch, ale chápu, že některý nejsou tak... kdyby tam dali každýmu prostor, aby se vyjádřil, tak jako se to 

rozplyzne ta message, kterou to chce dát, takže to nedává smysl, ale když ti to dá, když ti ta zpráva dá prostor 

vyjádřit se levý i pravý straně nebo jednomu názoru, druhýmu názoru a snaží se aby ty sis… může to klidně, ať ti 

to klidně podsouvá lehce ten názor, kterej je asi pravděpodobnější, ale ať ti to dá ty oba argumenty nebo 

soubor argumentů a ty se rozhodneš sama a u toho, když u toho prvního článku, když se asi něco stane nebo 

když je nějaká studie, že to vypadá že se stane todle, tak ať to prostě přednesou ne tím stylem. že tohle se 

stane v roce 2022, ty jo prvního února se něco stane, ale že pravděpodobně se to stane a proč a pak jsou tady 

samozřejmě zprávy, kde jak jsem říkal s tím fotbalem, tam prostě nic moc nepokazíš, tam nekvalitní zpráva je, 

když ti neřeknou výsledek. 

T: A co si myslíš, že snižuje kvalitu zpráv? 



 

I: Pro mě citový zabarvení rozhodně, hmm… protože já mám jako rád logiku a přesně, když tam není to co dělá 

tu zprávu kvalitní, no když to nedá možnost vyjádřit se jedný straně nebo pokud vůbec, když to jako nepřednáší 

ten potenciální argument tý druhý strany a proč by to nemuselo být, tak jak to říká ta jedna strana, že jo, a tak… 

a případně i nějaká uspěchanost, když je to uspěchaný, tak to působí, že to když je to jako krátký, ta zpráva tak 

to působí jako že… buď je to krizová zpráva třeba tak jako to oukej, jakože třeba nesmíte chodit ven nebo 

důchodci můžou jenom od osmi do desíti… ale když je tako jako krátká zpráva, tak už není kvalitní, protože 

nemá prostor tam vůbec dát ty argumenty no. 

T: Můžeš mi popsat způsob, jakým rozhoduje o tom, co je a co není pravdivé v online světě? 

I: No nejdřív asi definuj pravdu (smích). 

T: Tak mi ji definuj ty. 

I: No tak pravda, pokud už se něco událo a je to něco co je jednoduše měřitelný, tak jako pravda je jasná, že jo 

to je třeba ten fotbalový zápas nebo, že prostě Babiš řekl, že důchodci můžou jenom od osmi do desíti, když to 

teda nezmění, ale když už máš ty věci názoru, tak tam jako pravda není, tam je jenom to, co je 

pravděpodobnější a to je tím pádem ta téměř pravda, no ale je to prostě pravděpodobnější, takže tam z toho 

titulu to je a no a pro mě to co je pravdivější v online světě je to co mě dává větší logiku na základě těch 

argumentů co jsem si přečetl buď v tom jednom článku nebo když, jakože když je to pro mě ta informace 

podstatná to bych si asi jinak nerozkliknul, kdyby to pro mě nebylo podstatný… jinak si to teda klidně ověřím a 

na základě těch argumentů co jsem sesbíral, tak jestli mi to dává smysl spíš tohle nebo tohle případně mi 

nemusí dávat smysl ani jedno, že jo, to se taky může stát neříkám, že mám na všechno svůj názor…  

T: Jak bys definoval pojem falešná zpráva? 

I: Falešná zpráva, jak bych to definoval… no je to prostě zpráva, která je nepřesná no, která buď uvádí něco o 

historii, tím jako myslím ne třeba padesát let zpátky, ale klidně včera nebo dneska ráno co se stalo a oni říkají, 

že umřelo dvacet lidí a umřel nikdo, tak to je jasně falešná zpráva, to je jednoduchý, ale v tu chvíli, když to ti lidi 

viděj, tak asi nikoho nenapadne… nebo asi záleží co to je za médium samozřejmě, jakou má důvěryhodnost pro 

tebe, tak to asi nebudeš zpochybňovat, ale pak máš takové ty falešné zprávy typu těch prostě hoaxů co lítají na 

těch sociálních sítích, já nevím třeba neotvírej zprávu od toho, prostě šíříš jako nějakou paniku svým 

způsobem… pro mě jako falešná zpráva ještě teda je, když je nějakým způsobem citově zabarvená, protože 

nebo jako apriori to není falešná zpráva, ale trošku mi to indikuje to, že to ve mě chce vyvolávat emoce a to 

znamená sebrat jako tu rozumovou složku toho uvažování a tu to navádí k tomu jsem ten nigerisjkej princ, 

přišel jsem o rodinu, pošli mi prosím peníze, tak se posílaly ty e-maily dřív… takže falešná zpráva a přesně cílí to 

na ty emoce . 

T: Může být falešná zpráva pravdivá? 

I: Může se to stát, že nakonec bude pravdivá, protože třeba když to jsou ty hoaxy na těch sociálních sítích, tak 

může být třeba i trochu sebenaplňující se proroctví nebo v podstatě za klasický hospodářský krize čeho se 

banky obávaly, že budou runy na banky, to znamená že lidi poběží, protože se bojí, že ty banky nebudou mít 

peníze a chtějí ty prachy, takže někdo může vydat, což se stalo ve 30. letech, v tý Americe se to stalo, že ta 

jedna banka byla… někdo prohlásil tehdy, že nějaká banka nemá tu hotovost a nebude mít tu hotovost, takže ty 

lidi, protože se děsili toho, že tu hotovost mít nebude, tak tam běželi, a jakože nad bankrotem, a běželi tam a 



 

vybírali si ty peníze a ta banka tu hotovost pak samozřejmě neměla, takže zkrachovala, že jo, takže to je to 

sebenaplňující proroctví… když dneska někdo napíše, že nebudou toaletní papíry, no tak všichni se toho leknou 

naběhnou do těch obchodů, skoupí toaletní papír a není toaletní papír, v tu chvíli samozřejmě… takže se může 

stát falešnou zprávou podle toho co jako hlásá, jestli hlásá něco dopředu nebo jako jestli se děje něco teď, tak 

se to může stát, protože tomu ty lidi uvěří, pokud tomu uvěří dostatečný počet lidí tak se může stát cokoliv, že 

jo. 

T: Který z těch článků bys označil za falešnou zprávu a proč?  

I: Mám brát v potaz i tady tenhle jo? 

T: Ano, všechny. 

I: No, tak asi ten humorný článek. 

T: A proč ho považuješ za falešnou zprávu? 

I: Protože vůbec mi nedává z logiky věci, mi nedává smysl to co se tam píše, plus je tam hezky Photoshop, který 

bych sice nezvládl ani já, ale někdo jinej, kdo by s tím uměl by to zvládl věrohodněji mnohem líp, takže to je 

taková falešná zpráva. Něco co se pak blíží dál je asi pak… je ta Greta, ta má asi blízko k falešný zprávě kvůli tý 

části o té Gretě nebo těm dvěma částem, protože ono je to vlastně přepůlený těmi "faktami" a pak… a to proto, 

že se to snaží vyvolat ty emoce, ale vyvolat jako emoce takový ty útočný emoce nebo defenzivní emoce, 

protože ty defenzivní emoce se snaží ovládat. Tady ta nejdelší zpráva ta působí jako (přemýšlení) jako nepůsobí 

úplně falešně protože není dostatečně krátká… nebo ne krátká to ne, ale není dostatečně… máš tam tu 

možnost si ověřit… jako to neznamená, že není falešná, když tam odkazujou na něco to samozřejmě vím…. když 

odkazujou na nějakou televizi… ale je to relativně jednoduchý si ověřit, že to není falešný úplně, todle nemusí 

být falešný, protože to přednáší jeden názor a přednáší ho čistě jenom ten názor a bez nějaký možnosti další 

nebo ne bez možnosti, ale tam to prostě není. 

T: A tys říkal, že ti přijde jednodušší si to ověřit. 

I: No jasně. 

T: A proč ti to přijde? jak si to můžeš ověřit? 

I: No máš tam tu paní doktorku Pekovou přímo jmenovanou, to téma je jasně definovaný, máš tam i to, že byla 

v televizi v tý slovenský, jestli to vůbec říkali… jaká to je případně, tam máš i ten institut ten americký, že si 

můžeš ověřit a to už jde hůř, protože to je anglicky, což pro některý čtenáře bude komplikovanější… ale když ne, 

tak si můžeš trochu ověřit tu studii a rozhodně obecně to citování zdrojů pokud se rozhodneš si ten zdroj ověřit 

nebo si to ověřit od toho zdroje, tak jako citování zdrojů samo od sebe neznamená, že ta zpráva není falešná, 

protože to může jenom působit, že to není falešný právě proto, že to cituje zdroje, ale dává ti to tu možnost, 

pokud chceš, máš čas si to ověřit, takže to působí důvěryhodněji kvůli tomu, ale neznamená to, že to není 

falešný třeba, že jo, a tady to je zrovna věc názoru, takže to bych ani nenazval jako falešnou zprávu úplně. 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Informant 3 – přepis rozhovoru (text) 

Rozhovor ve formě videohovoru vedený 3. června 2020.  

Informantka je středoškolsky vzdělaná osmadvacetiletá žena pocházející ze středně velkého města. Pracuje 

v oblasti stavebnictví. Média sleduje nepravidelně několikrát za týden a převažuje internetové zpravodajství. Je 

uživatelkou sociálních sítí.  

Informantka má spíše negativní vztah k médiím. Většina zpráv, v obecném smyslu, v ní vyvolává spíše negativnější 

pocity a vyplývá to i z rozhovoru, kdy se často vyjadřovala docela negativně, emotivně. Nechává se unést 

emocemi, což pravděpodobně vede k tomu, že má pak problém vyjádřit její názor na danou věc. Působí docela 

nejistě. Přičemž obecně umí, respektive se snaží, ohodnotit profesionální práci, kterou v textu novinář odvedl. 

Tzn., že pravděpodobně má znalosti o mediální sféře, ale neumí je aplikovat do praxe. Nicméně tento pocit je 

zřejmě daný vybranými tématy do rozhovoru. Vzhledem k tomu, že jedním z tématu byl koronavirus, a 

informantka už na začátku zmínila přehlcenost zprávami týkající se tohoto tématu. 

T: Tak mi řekni jaká sleduješ média? 

I: Televizi nemám, takže televizní ne. A na internetu v práci z nudy projíždím Seznam. A tam všechny články co 

jsou na Seznamu. 

T: Takže na Seznamu na hlavní stránce? 

I: Jo takže, Novinky, Seznam Zprávy a nevím, co tam ještě je. 

T: Tam je takový ten výběr, že jo. 

I: No takové sračky no. 

T: A co očekáváš od médií? Jaká je pro tebe ta funkce těch médií?  

I: Hmm… (přemýšlení) zkrátit si trošku pracovní dobu (smích) a zjistit něco nového, ale většinou mě nadpisy tak 

akorát vytočí, že si to ani nerozkliknu. 

T: Takže u tebe funguje takový ten opak, že vždycky si všichni rozklikávají články kvůli titulkům a ty na ně 

naopak neklikáš kvůli titulkům. 

I: Jo (smích). Některé jako jo. 

T: Dobře. Pošlu ti první článek. Tak si ho prosím otevři a projdi a až budeš připravena na zodpovězení otázek, 

řekni. 

I: Dobře, děkuju (čtení článku). Hotovo, mám. 

T: Jak na tebe článek působil? 



 

I: To je přesně ten typ článku, který mě vytáčí. Protože si tam všichni ty svoje spekulace ventilujou na internetu 

o koronaviru. Každý přijde s něčím jiným každý den a ve finále stejně nikdo nic neví, že jo. Jakože není nic 

podložené ničím 

T:  Je něco co ti v tom článku chybělo? 

I: To mě nenapadlo, že by mi tam mohlo něco chybět (projíždění článku znovu). Hmm nevím…  

T:  Jestli ti tam nic nechybělo, tak v pohodě. Můžeš říct, že i nic. To je v pohodě. I takové odpovědi přijímám. 

I: Dobře. 

T: Vyvolal v tobě článek nějaké pocity nebo emoce? 

I: Hmm… no cítila jsem jemné rozčilení, protože o tom koronaviru už toho je hodně. A jak jsem řekla, moc 

nemám ráda tyhle typy článků. 

T: Dobře. Jak bys ohodnotila kvalitu článku? Přišel ti kvalitně napsaný? 

I: Ne, přišel mi o ničem, jakože tam spekulujou o tom kdy to přišlo, kam, přitom je plno jiných nemocí, takže 

tomu připisovat každého člověka nachcípaného tomu viru. To mi přijde hloupé. 

T: A co třeba důvěryhodnost toho článku?  

I: Hmm… jako ten pán s tím šnorchlem na obličeji, jako důvěryhodnost no…  

T: Tak jinak, důvěřuješ informacím v tom článku? Nebo respektive tomu článku jako celkově? 

I: Ne nevěřím, přijde mi, že jsou to prostě jen nějaká tvrzení nepříliš nějak podložená, jen nějaké spekulace. Asi 

mi tam vyloženě nic nechybí, ale je to takový styl někdo něco řekl.  

T: Zarazilo tě něco při čtení toho článku? Něco, čeho sis třeba všimla nebo tak? 

I: Asi nic…  

T: Dobře, díky. Posílám další článek. 

I: (čtení článku) Tak hotovo, jsem to tak nějak prolítla. 

T: Tak mi taky řekni, jak na tebe působí tenhle článek. 

I: Hmm… no… já si taky myslím, že jedna z těch teorií může být, že to někde vzniklo v laboratoři, nepřijde mi to 

úplně přirozené a nevím no, taky to ta bioložka asi ne úplně… nebo jako nevím, jak to dokazuje a nerozumím 

tomu, takže těžko říct no. 

T: A vyvolává ten článek v tobě nějaký emoce?  

I: Tady s tím určitě více souhlasím než s tím prvním. 

T: A co kvalita? 



 

I: No nelíbí se mi styl, jak je to napsané.  

T: Co ti na tom vadí?  

I: (projíždění článku) Je to takové nejasné, moc tomu nerozumím. Přijde mi, že tam pletou páté přes deváté.  

T: A přijde ti důvěryhodný? 

I: Hmm… (přemýšlení) Jo, víc než ten první. 

T: A je něco třeba, co ti z toho článku utkvělo v hlavě? 

I: No jedna věta, počkej, najdu ji. Bylo tam hodně vykřičníků a tak… v tom tučném. Jak to tedy doopravdy je, 

vykřičník, Soňa Peková odhalila příliš nepohodlnou pravdu a obyčejným lidem ve videu věci, které bla bla bla a 

vykřičník… to mi vadí ty vykřičníky.  

T: A vadí ti formulace té věty nebo jenom ty vykřičníky? 

I: Formulace i to, že prostě tam jsou ty vykřičníky. 

T: A proč ti vadí? 

I: Protože vykřičník působí, jakoby to někdo vykřikoval. Vadí mi, že to je, nebo nevím, přijde mi, že to 

znedůvěryhodňuje ten článek. Když je něco pravda, tak to nepotřebuješ vykřičet.  

T: Poslední článek posílám. 

I: Dobře. (čtení článku) Tak tohle, to mě úplně vytáčí.  

T: Proč? 

I: Protože tam všude píšou vykřičníky, zaprvé. To co zde uvidíte, to vám otevře oči, to jako by měl nechat na mě, 

jestli mi to otevře oči nebo ne a prostě ten Covid-19 je tam dopsaný přes šroubek, ani se nesnažili to tam nějak 

pěkně… když už falšujou fotku, tak nějak pěkně ji zfalšovat, líp a ne přes šroubek. Pak, že mají ty důkazy v 

uvozovkách a stoprocentně ověřený důvěryhodný zdroj mi nepřijde jako důvěryhodný. 

T: A proč ti nepřijde důvěryhodný? 

I: Protože to na první pohled prostě není důvěryhodné. Je jasně vidět, že ta fotka je zfalšovaná, ta druhá, a 

protože mi to nutí něco jakoby.  

T: A co zdroje?  

I: No fotografie zaslal čtenář Roman… hodně důvěryhodný uklízeč (smích) no a ještě neexistuje důkaz, že tomu 

tak nebylo… no tak…  

T: A když se teď podíváš celkově na ty články na všechny ty tři, co jsem poslala, tak cítíš mezi nimi nějaký 

rozdíly? 



 

I: Jo přijdou mi víc profesionální. Ten první mi přijde profesionálnější, ten druhý asi o trochu míň v tom 

slovosledu a takhle a ten třetí vůbec.  

T: Máš pocit, že ten první článek ovlivňoval to, jak se díváš na ty další? 

I: Možná jo. Protože ten první už mě naštval, takže jsem se na ty další dívala skeptičtěji. 

T: Když sis četla ty články, cítila jsi sama, že se třeba zaměřuješ na nějaké konkrétní věci? 

I: Asi jsem četla hlavně nadpisy a takové ty tučně zvýrazněné, a když mě ta věta nebo takhle zaujala, tak jsem to 

přečetla celý ten odstavec nebo část. 

T: Který z těch článků ti přijde nejdůvěryhodnější? 

I: Hmm… (dlouhé přemýšlení) asi ten první. Tam byly zdroje a takhle.  

T: Máš pocit, že nějaký z těch článků obsahoval nějaké prvky, které by mohly být označeny za 

problematické?  

I: Jak problematické? 

T: Jakože by mohly snižovat kvalitu článku, důvěryhodnost nebo prostě manipulovat s lidmi a tak. 

I: No tak třeba u toho třetího asi jo. 

T: A co třeba? 

I: Ta fotka určitě a čtenář Roman. 

T: A cítíš se nějak ovlivněná nějakým tím článkem? 

I: Hmm… tím, že zastávám názor stejný, jako v tom článku dva, tak mě to trošku, asi dejme tomu utvrdilo, asi si 

to tím podporuju tu svoji teorii, co mám já.  

T: Tak ti pošlu další článek, tentokrát k jinému tématu.  

I: Tak jo.  (čtení článku) 

T: Jaký je tvůj názor na tento článek? 

I: Přijde mi, že je to článek o ničem. Jako je o té aktivistce, že ona si myslí něco a někdo to komentuje, na její 

účet se jí úplně vysmívá prostě… takové jako proč to někdo psal vůbec, zbytečná práce. 

T: A jaké to v tobě vyvolává emoce? 

I: Nezaujal mě ten článek nějak. 

T: A proč ti přišlo, že to je zbytečný článek? 

I: Protože Greta si myslí, že bude zima a někdo se směje Gretě, a co já s tím. 



 

T: A proč si myslíš, že někdo psal takový článek?  

I: Nevím, asi potřeboval někdo něco vyplodit v práci, aby měl nějaké limity splněné.  

T: Takže jak bys ohodnotila třeba kvalitu článku? 

I: Není to kvalitní. 

T: A důvěryhodnost? 

I: Důvěryhodnost asi nula, na konci se píše, že trpěla depresemi a pak tam je, nyní je údajně mnohem šťastnější, 

jako nikdo nic neví, něco tam cucají z prstu… že má deprese z toho, že je aktivistka, kdo to může tvrdit, že jo… 

to může kdokoliv říct. 

T: A co ti v tom článku chybí? 

I: No třeba nějaký graf, jak se teda ochlazuje ta země nebo aspoň něco takového. 

T: Takže něco, co by podložilo tu informaci? 

I: Jo, tu teorii ochlazování. To je asi ta hlavní zpráva toho článku, ale je to spíše takové navážení od někoho, 

nepodložené. 

T: Pošlu ti teď poslední odkaz, ve kterém jsou dva články a prosím projdi si je oba najednou teď. 

I: Aha, to si myslí víc lidí jo, o té teplotě? 

T: Jo, očividně ano. 

I: Aha, dobře, tak jdu na to. (čtení článku) Z jakého to je roku? 2015? To je nějaké staré ne? Tak přečteno. 

T: Jaký máš z těchto dvou článků pocit? Obecně z obou. 

I: Neutrální asi no. 

T: Působí na tebe jinak, než ten první? 

I: No důvěryhodněji, jsou tam nějaké roky, kdy se co stalo, kde, je to takové podloženější mi to přijde i líp 

zpracované graficky, nejsou tam nějaké myšlenky lidí někde ze sociálních sítí. 

T: A změnil se nějak tvůj pohled na ten první článek, poté co jsi přečetla ty dva další? 

I: Jako pořád si nemyslím, že přijde doba ledová, ale ten první mi díky těm druhým už nepřijde jako taková 

blbost. Že asi teda ta informace z toho prvního článku bude odněkud sebraná a nebude úplně možná mylná… 

akorát asi vzali tu Gretu a použili ji jako nějaký hlas nebo nevím proč. 

T: A co ty další dva články, které jsem posílala společně. Liší se tam nějak vnímání těch článků? 

I: Hmm… teď úplně nevím. 



 

T: Tak který z nich ti třeba přijde kvalitněji napsaný nebo důvěryhodnější? 

I: Ten první. 

T: A proč? 

I: Protože v tom druhém mi říkají, co mám dělat, ať si užiju horko, blíží se doba ledová, je to takové nevím… 

navádějící jakoby, že mám ráda když jsou zprávy jen informace a ty si z toho máš vzít, co chceš nebo si to 

přebrat, jak chceš, ne že ti někdo říká, jak si to máš vzít, nebo co máš dělat. 

T: A přijdou ti tam nějaký pasáže nebo prvky problematické ve všech těch třech článcích? 

I: Hm… (přemýšlení) nejvíc mi asi vadil ten první, jakože názor té Markéty tam mi začal hned vadit, to jak to 

prezentuje, a ten text… odstavce nic, zarovnání nic, takové přeplácané… nevypadá to moc profi no. 

T: Jak bys definovala kvalitní zprávu? Nebo co pro tebe znamená kvalitní zpráva? 

I: Stručné a jasné informace s detaily, daty a věcmi. 

T: A který z těch článku, co jsem posílala, bys tedy označila za kvalitní zprávu? 

I: Asi ten pátý…  

T: A proč? 

I: Hmm… protože tam uvádí, kdy se co stalo, jaké byly vlny kdysi a takové, vysvětlujou to tam, proč ten svět 

ochabne a tak…  

T: A který z nich ti přijde nejméně kvalitní? 

I: Ten třetí. 

T: A který z nich je podle tebe fakticky podložený, tzn., že vychází z nějaké pravdivé informace? Jako 

pocitově, jak ty to vnímáš? 

I: Asi taky ten pátý.  

T: Když máš tedy nějaká článek, ke kterému jsi skeptická a úplně mu nedůvěřuješ třeba, ověřuješ si ty 

informace v něm? Třeba, když si říkala o tom článku s Gretou, že je takový nepodložený, ověřila by sis ty 

informace v něm? 

I: Ne, prostě bych to brala jako kravinu a už bych se tím víc nezaobírala asi.  

T: A dokážeš říct, proč by sis to neověřila? 

I: Hmm, protože už tomu nevěřím.  

T: A kdyby to byla jiná zpráva? Kdybys v médiích narazila na něco a byla bys k tomu skeptická, ověřila by sis 

takovou zprávu? 



 

I: Tak asi bych si přečetla víc, třeba z jiných zdrojů o tom, kdyby mě to téma zajímalo. 

T: Takže by to muselo být téma, které by pro tebe bylo nějak zajímavé nebo důležité? A jak bys teda 

postupovala? 

I: No vyhledala bych si k tomu víc informací, nebo víc článků asi. Vzala bych asi ten základ z té zprávy a to bych 

napsala do Googlu a četla bych ty nadpisy, které by mi připadaly zajímavé, nebo důvěryhodný, tak ty bych si 

přečetla a z toho bych si udělala názor potom. 

T: A řešila bys třeba nějak zdroj té zprávy? 

I: Asi úplně ne. Vím, že jsou nějaké důvěryhodnější zdroje a ten zbytek není moc důvěryhodný, třeba Český 

rozhlas, že musí říkat pravdu, ale stejně si myslím, že je to všechno zkorumpované (smích), každý si může psát, 

co chce a jak chce a každý má tu pravdu jinde, takže sbírám názory a neřeším od koho jsou a pak si z toho 

dělám svůj názor. Jako třeba u toho rozhlasu se říká, že by měli říkat pravdu, takže tomu třeba věřím trochu víc, 

i když je to zase jako tvrzení, že prostě se to říká… asi to uplne nikdo nedosvědčí, takže to beru jako 

důvěryhodnější zdroj, ale ne že bych jim věřila úplně všechno, co hlásají. 

T: Co pro tebe znamená ověřování? 

I: Sbírání informací a jestli mi zapadají do toho, co jsem zjistila. 

T: Jak se rozhoduješ, co je a není pravda? Hlavně v online prostředí, ale i obecně? 

I: (přemýšlení) Asi tím, jak na mě ta daná věc působí no, třeba ten článek, jak je napsaný, ten text, jak je 

udělaný, jestli tam jsou chyby pravopisné nebo takhle, to taky ovlivní a taky podle toho, co si o tom už sama 

myslím, buď si sama přiložím do ohýnku nebo ne. Takže se snažím vycházet trochu z logiky no, logicky myslet… 

asi nedělám žádné konkrétní věci nebo nemám konkrétní způsob, ale snažím se nad věcmi logicky uvažovat, si 

myslím. 

T: Jak bys definovala pojem falešná zpráva? 

I: Je to zpráva, která není pravdivá, podle mě.  

T: Jak taková falešná zpráva třeba vypadá? 

I: Jsou třeba hodně v rozporu s těma ostatníma zprávama, a že ti nutí nějaký ten názor většinou, ty fake news ti 

říkají většinou, co si máš myslet a dávaj tam ty vykřičníky a straší ty lidi často. 

T: A myslíš si, že tyhle zprávy mohou být užitečné pro lidi, nebo i pro tebe? 

I: Myslím, že ne. 

T: A proč? 

I: Protože to beru asi jako ztrátu času to číst a protože hodně lidí se tím nechá ovlivnit a je pak těžké jim to 

vymluvit a takhle.  



 

T: Která z těch zpráv, cos tady četla, ti přišla užitečná? 

I: Žádná asi. 

T: Jaké zprávy vnímáš jako užitečné? 

I: Tak třeba o té demonstraci v USA co jsou teď, kvůli tomu černochovi. 

T: A proč ti tohle přijde užitečné? 

I: Tak protože mě to zajímá, jak policajti můžou zneužívat těch pravomocí a co se s tím dělá, jak se to neřeší a 

tak. 

T: Který z těch článků bys označila za falešnou zprávu? 

I: Myslím, že ta trojka. 

T: A proč bys to označila za falešnou zprávu? 

I: Protože si nemyslím, že tam někdo vypínal, jakože to tam zaprvé není napsané na té palubovce to Covid-19 a 

zadruhé jako, že to může spustit nebo vypnout rozprašovač koronaviru uvnitř kokpitu, to mi přijde prostě 

kravina samozřejmá. 

T: Myslíš si, že je na novináře vyvíjen tlak, jak a o čem mají psát? 

I: Myslím si, že jo, že je na ně vyvíjený tlak z toho hlediska, že musí něco produkovat, musí sbírat informace a 

nějak si je přebírat a převracet a často mám pocit, že si tam kolikrát nějaké věci trochu domýšlejí, nebo tam 

vkládají nějaké svoje myšlenky. Ne, že by teda úplně manipulovali nebo zatajovali, ale prostě nějaké věci tam 

přidávají, jak se jim to hodí. 

T: Vnímáš rozdíl v posuzování článků ze zdrojů, které znáš oproti těm, které neznáš? 

I: Budu k nim asi víc skeptická no. 

T: A ověřila by sis tím pádem informace z takových zdrojů? 

I: To zas záleží, jak by mě to zaujalo to téma. 

T: Dobře, tak to je všechno. Moc děkuji. 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Informant 4 – přepis rozhovoru (text) 

Rozhovor vedený osobně 17. června 2020.  

Informantka je čtyřiačtyřicetiletá žena z velkého města pracující v oblasti marketingu a vysokoškolsky vzdělaná. 

Média sleduje několikrát za týden a převažuje internet, ale sleduje také televizní zpravodajství či čte noviny.  

Informantka působí jako mediálně gramotný člověk. Svůj vztah k médiím hodnotí jako pozitivní, ale zmiňuje, že 

by se i česká média měla více věnovat zahraničnímu zpravodajství napříč zeměmi. Při posuzování se zaměřuje 

zejména na tématický obsah článků a konkrétní informace. Často zdůraznňuje, že se jedná o její subjektivní pocit, 

že to ve výsledku může být úplně jinak. V hodnocení i čtení článků je velmi precizní a její posuzování působí velmi 

racionálně – téměř nezmiňuje emoce, spíše se snaží využívat argumentaci. 

T: Jaký je váš vztah k médiím obecně? 

I: Spíš pozitivní. 

T: Co očekáváte od médií? 

I: Tak hlavně získat informace ideálně i z více pohledů. Hlavně asi ta potřeba dozvědět se něco nového, více mě 

asi zajímají zprávy ze světa než ty z Čech. Což mi třeba vadí v českém zpravodajství, v českých médií, že se 

akcentuje hlavně domácí prostředí a potom vlastně i zábava. Média jsou pro mě i zábava vlastně. Že si to čtu, 

když mám vlastně dlouhou chvíli, tak si pročítám různý články na internetu, koukám na televizi. 

T: Takže myslíte, že by média měla věnovat více pozornosti tomu zahraničí? 

I: Jako mě to třeba zajímá, jako musím říct, že když jsem třeba v zahraničí někde a sleduju tam zahraniční 

zpravodajství, ať už je to CNN nebo BBC nebo něco takového, tak mi vždycky přijde, že to mají víc zaměřený na 

svět. A nevím, je to možná jenom můj pocit, protože nejsem velký konzument, nesleduju rozhodně zprávy 

každý den, jako to vůbec. To nejsem jako takhle… ale když mě potom něco zajímá a přijde mi, že se potom v 

těch zprávách opakuje furt to stejný a to domácí prostředí, tak to mě ne vždy jako zajímá. Proto jsem byla i 

trochu zklamaná teďkom z tý Prima News CNN, protože se to nikam moc neposunulo, jako trochu jsem čekala, 

že tam bude trochu víc západní nebo zahraniční styl toho zpravodajství a oni zůstali tak v tom mainstreamu. 

Protože jako chápu, že to je asi to, co většinu Čechů, populace zajímá. To víme, že většinu zajímá lokální věci. A 

říkám nejsem v tomhle taková jako… politika rozhodně není moje hobby a tohle, ani se v tom vůbec nějak 

nevyznám. To téma mi ani není nějak blízký, takže nepovažuju se za žádnýho velkýho konzumenta zpravodajství 

v tomhle smyslu. Snažím se vědět, co se děje, ale rozhodně ne na denní bázi, že bych potřebovala číst zprávy 

pořád.  

T: Já vám teď rozdám postupně určité texty, tak si je vždy prosím projděte, přečtěte a já vám k nim pak 

položím nějaké otázky. 

I: Dobře. (čtení článku) 



 

T: Tak mi teď prosím řekněte, jak na vás ten článek působil. 

I: Je to článek na teď aktuální téma, kterého bylo všude hrozně moc a jakoby podobných zpráv kolem 

koronaviru jako který se snažily přijít já nevím s nějakou senzací a to bylo jako hodně. Takže  je to takový jakože 

v podstatě to neberu jako nějakou super důležitou informaci jako pro sebe tohle. Je to takový výkřik nějakého 

doktora jako (smích) takže asi nebrala bych to jako platnou informaci, že takhle to určitě bylo. Je to, říkám, 

protože takových věcí se objevilo strašně moc, ať jak to vzniklo, jestli to je laboratorního původu nebo 

přírodního původu a těch zpráv bylo fakt tolik, takže to beru jako jednu z dalších v tom množství zpráv, které 

jako nějak proběhly vlastně tím… jako ani mě to nějak neštve, nebo neuráží…  

T: Takže nepociťujete nějaký silný emoce vůči tomu článku? 

I: Vlastně ne, spíše mi je to tak jedno vlastně, to co se tam píše…  

T: A jak byste zhodnotila kvalitu toho článku? 

I: Hmm, mi přijde, že je to takový standard, co se objevuje přesně v tom internetovým zpravodajství, jakože tím 

rozsahem i tím podáním, že jsou tam nějaký citace, přímá řeč, nějaký odkazy na konkrétní lidi. Ta první část je 

teda zaměřená na tu hypotézu, že ten koronavirus tady byl už vlastně dříve, než se oficiálně potvrdilo, potom ta 

druhá půlka toho článku se snaží tomu nějak jakoby s tím polemizovat nebo tomu dávat nějakou jako 

dodatečnou informaci jako přijde mi to i docela vyvážený, není to jako jednostranný. 

T: Takže vám nepřijde, že by se to přiklánělo k jedné nebo druhé straně?  

I: Hmm, no jako skoro mi přijde, že se to přiklání víc k tomu, že to není pravda, ten závěr, ale zase ne nějak 

úplně drsně, nebo jak bych to řekla, ne že by řekli, že je to jako úplný nesmysl, že tak to rozhodně není. Ale tak 

spíš opatrně, nebo tak jako nejspíš je to takhle a takhle to nebylo, ale spíše to vyznívá, že ten úvod toho článku 

to pak vyvrací.  

T: A jak byste zhodnotila důvěryhodnost? 

I: Těžko říct no, vzhledem že to vnímám tak hodně jako neutrálně v podstatě to pro mě není nějaká úplně 

důležitá informace jako, tak tu důvěryhodnost toho asi úplně neřeším, takže spíš to beru… asi bych o tom 

takhle nemluvila, neříkala bych tuhle informaci někomu dalšímu, nepovažují za důležitou, takže asi tím pádem 

ta důvěryhodnost je nižší. 

T: A přečetla byste si ten článek sama od sebe, kdybyste viděla někde na internetu ten titulek, rozklikla byste 

si ho? 

I: Já si myslím, že jo. Protože v tu dobu, kdy to bylo takový to, tak jsem toho četla hrozně moc, že jsem… a je 

fakt, že člověk jde fakt po těch titulcích, takže si myslím, že tohle bych asi rozklikla no v tu dobu. 



 

T: A je tam něco, co vás v tom článku zarazilo, čeho jste si všimla? 

I: Jako mě tady jenom zarazilo, a to jenom, že chtějí exhumovat zemřelé. 

T: A proč vás zarazilo zrovna tohle? 

I: No jako je to jako takový zvláštní, tohle mě jako zarazilo, jako chápu, kdyby jako… nemůžu ani pozitivně nebo 

negativně, že mě to zarazilo, ale jakože, jako jestli opravdu to chtěj dokázat, že takhle to bylo, tak pak to je, pak 

ta exhumace dává smysl, ale jestli vůbec by to bylo humánní, jestli by k tomu dali souhlas jako rodinní 

příslušníci a tak, takže tohle mě fakt jako zarazilo, že to není úplně obvyklý. A v podstatě ještě jako, ono to jde 

jako ruku v ruce s tím, co se říkalo ve společnosti, protože spousta těch článků, a nebylo to jen o Itálii, ale jako 

že už to tady bylo v Evropě dřív, a i pomalu, že v Čechách. Takže ta informace je taková, není vlastně ani 

překvapivá ve vztahu k tomu, co se povídalo i jako jinde.  

T: A chyběla vám tam nějaká informace v tom článku?  

I: Zrovna tady u toho nemůžu říct, já bych to asi opravdu jenom takhle prolítla, tak jak jsem to prolítla, a jako 

jsou tady jmenovaný agentury, jsou tady jmenovaný konkrétní, nevím, WHO a tak dál, takže u takovýhle typů 

článků by mi to asi nechybělo, protože to vnímám, že je to taková ta krátká zpráva na internetu, jako kdyby šlo 

o nějaký delší popis někde v časopise, tak bych možná se na to dívala jinak, ale tohle mi připadá jako takový 

standard, jako vlastně, takže ani nemůžu říct, že by mi tam něco chybělo 

T: Tady vám dám další článek. Tak si jej prosím zase projděte.  

I: (čtení článku) 

T: Tak mám vlastně stejnou otázku na vás, jak na vás ten článek působil? 

I: Jako tohle je takový, určitě působí jinak než ten první, tohle působí, to vypadá… Za prvý mluví to z pohledu 

někoho, kdo jako hodně vystupoval v médiích, jakože ta paní doktorka Peková opravdu byla dost vidět a slyšet, 

takže člověk to bere trochu seriózněji. Na druhou stranu to, co se tam píše, je dost kontroverzní jako musím 

říct, že to předtím to člověk bere jako tak, že jo nějaká hypotéze někde, tohle je už tak vědecky podaný, na 

druhou stranu je to její odborný názor, to je jako v pořádku to jo, ale je to o to víc nebezpečný, že pokud si to 

člověk přečte a vezme za svý, tak má pocit, že tak to je. že takhle to je, že to vzniklo v laboratoři a přitom to 

nemusí být pravda. Koukám, že to pokračuje dál a tady jsou věci proti, který to jako vyvracejí. Takže jako je to 

rozhodně důvěryhodnější jenom z důvodu toho, že je to podáno tak jako víc odborně a je to zaštítěný někým, 

koho člověk si člověk může zjistit, nebo se s ním setkal v médiích, takže tohlecto už působí víc seriózně, ale 

říkám zase na druhou stranu, je to takový ten druh trošku tý poplašný zprávy, právě jako že to, jak to správně 

vyjádřit no, pokud tohle je fake a tohle se potom ukáže, třeba klidně za dva dny, že to je vyvrácený, že to není 

pravda, tak v to těch lidech zůstane mnohem dýl ta informace, než u toho předchozího článku. Protože ten 



 

člověk už nemusí ani jako vůbec si zjišťovat nějaký informace dál, že i kdyby se tohle vyvracelo potom, tak to 

bude mnohem těžší vyvrátit, než třeba u toho předchozího článku.  

T: A proč si myslíte, že by to bylo těžší vyvrátit? Nebo čím je to způsobené? 

I: Protože to opravdu tak jako vyznívá hrozně důvěryhodně, seriózně, odborně, takže člověk má tendenci si 

říkat, to je vzdělaný člověk, ten ví o čem mluví, což jako je to pravda, i kdyby to co říká, se ukázalo, že to bylo 

vyvráceno nějakým pokusem nebo nějakou vědeckou metodou, že to bylo vyvrácený, tak už prostě tohle jak 

bych to řekla, to první si člověk zapamatuje líp, než když se potom něco říká, to nebyla pravda, tak se na to 

člověk dívá už jinak.  

T: Vzbuzuje ve vás nějaký emoce ten článek? 

I: Hmm, ten úvod mi přišel, jako emoce… ne úplně negativní ve smyslu jako toho jak je to podané to jako ne, ale 

možná kdybych to pak četla dál, když potom se to ohání americkou vládou a tak, že zase Američani to 

rozporovali, aby to na ně nepadlo, tak to už je takové, že v tom člověk hledá pomalu nějakou konspiraci nebo 

tak. Takže po tom úvodu to na mě začíná působit docela konspiračně. Ten začátek to byla informace od nějaké 

naší vědkyně, a neříkám, že je nějaký správný nebo, že by tomu člověk měl bezhlavě věřit, nebo to, ale to, co 

potom následuje a to, co se potom píše, to se vlastně argumentuje proti, ale z pohledu americký vlády, tak to 

už zní, že se něco… je už v tom nějaká politika, jako mi přijde, i ve smyslu, že kdyby ta paní doktorka měla 

pravdu, tak už někomu jinýmu je to nepohodlný a už je to vidět, že je to jako takový víc kontroverzní.  

T: A co se týče pak kvality toho článku? 

I: Přišlo mi to v pořádku vlastně jako kvalita. Je tam hodně, není to teda úplně citace, je o vlastně převyprávění 

toho, co ona jako vlastně říkala podle mě asi v nějakým interview televizním nebo nějakým, ale je to, jako 

chápu to jako takové převyprávění toho, co ona říkala, takže jako to podání mi přišlo ok. Tady možná potom 

dál, nevím jestli by to na mě nepůsobilo už jako moc politikaření jako v tom…  

T: A přijde vám kvalitnější než ten první článek? 

I: No kvalitnější, já asi tohle bych brala asi dost ve smyslu kvality podobně, jako on je rozsáhlejší rozhodně, 

takže má člověk pocit, že je tam víc informací, a že to téma je tam rozpracovaný víc do hloubky jako nebo jako z 

více pohledů. Takže řeknu, že na první pohled by mi přišlo, že je kvalitnější no, ale pořád je to takový ten 

internetový styl zpráv, takový ten rychlej, nebo jak bych to řekla. 

T: A chybí vám tam nějaké informace? Nebo nejen informace, ale i třeba nějaký prvek, který by tam měl být, 

ale není? 

I: (přemýšlení) Asi ne, asi to ani nedokážu posoudit. 

T: A který z těch článků je pravděpodobnější, že byste mu jako víc věřila? 



 

I: Ten první beru fakt jako takovou senzaci, takže když bych měla vybrat, tak určitě ten druhý, ten beru jako 

takové serióznější podání, nemusela bych věřit tý informaci, že takhle to opravdu je, že to opravdu vzniklo v 

laboratoři, ale snaží se mi to vysvětlit, proč by to tak mělo bejt vlastně. 

T: Tak tady ještě poslední ke koronaviru a pak se přesuneme k jiné sadě. 

I: (čtení článku) 

Tak tohle je opravdu úsměvný, tohle mi skoro přijde i jako taková ta v podstatě bulvární zpráva no, jako tady 

nejsou žádný zdroje, tady nějaký pan Roman z letiště jako, máme hned několik důkazů… to je opravdu takový 

jako úsměvný, to je nebezpečný přesně jako když se tohle objeví někde jako v novinách a dokážu si představit 

spoustu lidí, tím že to je černý na bílým, že to vezme, že to opravdu takhle může být, ale je to teda konspirace 

nad konspiraci. 

T: A co vám tam přijde jako takové nejvíc, že to je na hraně, že by tomu člověk mohl věřit, že to tak je 

podaný? 

I: (přemýšlení dlouhé) Tak to se přiznám, že fakt jako nevím. Já se teda přiznám, že nevím, kdo je George Soros. 

Já osobně bych tohle vůbec nebrala jako platnou informaci, ale zase mluví se tady i o nějakých odborných 

termínech, nějaká 5G síť, nano, mikro, piko… to je teda ale zase hrozný tohlecto (smích) je to takový no, 

zmiňuje se tady Babiš, takže Česká republika jakože tam člověk uvidí známý jméno vlastně, jakože pro takový 

třeba čtenáře Blesku, a to vůbec nechci nějak urážet, nebo to nějak dehonestovat, ale věřím, že na někoho to 

může působit, když to uvidí napsaný někde v oficiálním médiu, že prostě, neříkám, že tomu musí věřit 

bezezbytku, ale že se nad tím minimálně pozastaví a řekne si, jestli na tom není něco pravdy no.  

T: A jaké třeba prvky v tom textu snižují jeho kvalitu? 

I: Já myslím, že to je jako úplně od začátku, protože…  

T: Nebo čeho jste si tak nějak všimla? 

I: Jako třeba tady bylo nějaké takové zvláštní slovo… už jenom čtenář Roman pracuje na pražském letišti, to je 

takové opravdu velmi důvěryhodné (smích) jako uklízeč záchodů pro piloty, tak to je už opravdu takové, to je už 

fakt bizár. Pak tady ten obrázek, tady nějaká páčka s nápisem Covid-19 jako ON–OFF spustíme to, pak nějaké ty 

negativní čakry, tak to mě pobavilo. Takové to, proto to zákonitě znamená, že máme pravdu, jako nikdo to 

nevyvrátil. Doufám, že tomu nemůže věřit snad nikdo, že je to taková legrační zpráva, než by to někdo mohl 

myslet vážně. 

T: A když se podíváte celkově na ty články, tak který z nich vám přijde nejdůvěryhodnější? 

I: Ze všech těch tří, tak je to ten druhý o té doktorce Pekové a je to dané hlavně tím, že to zaštiťuje ta osoba, že 

to je na základě rozhovoru s někým, kdo je vědec, kdo je vzdělaný člověk. 



 

T: A když jste četla ten první článek, máte pocit, že to ovlivnilo způsob, jakým jste se pak dívala na ty 

následující? 

I: Myslím si, že jo, ale to bylo spíše asi tím, že jsem se na to teď soustředila. Asi bych to nějak, tomu poslednímu 

článku bych se asi jenom zasmála, asi bych to nečetla dál, ale možná pro tu srandu bych to dočetla. Ale ani ten 

první článek jsem nebrala jako nějak negativně, protože pokud někdo má takovou hypotézu, tak proč ne, ale 

možná teď jsem se na to více soustředila v tom porovnání, ale kdybych to četla normálně jako zprávy, si 

listovala zprávama na mobilu, tak bych to asi uplne nesrovnavala.  

T: Když se budeme bavit teda o těch prvních dvou článcích, tak vnímáte, že jsou v některém z nich nějaké 

prvky, které můžeme označit jako problematické, ať už z hlediska kvality nebo důvěryhodnosti nebo něčeho 

jiného.  

I: (přemýšlení) Vzhledem k tomu, že ten druhý článek jsem nečetla celý, ale jen jsem to nějak prolítla, a to 

říkám, jen protože to teď vidím takhle před sebou, že bych o tom asi takhle neuvažovala, ale třeba ta délka toho 

článku, že to působí tak, že to je víc propracovaný, víc promyšlený, že je to delší text než ten první. Na druhou 

stranu se to týká tohohle tématu a kdyby tím člověk byl už přesycený, tak vlastně už nechtěl číst dlouhý 

elaboráty, jo takže vlastně ani nemůžu říct, co z toho je špatně ve vztahu k tomu, co by mě oslovilo si to přečíst 

teď. Myslím si ale, že na první pohled tam nevidím nic, co by třeba mohlo snižovat kvalitu těch textů. I když u 

toho druhého článku, ten první odstavec, což teda nevím, jestli to je jako začátek toho textu, tak nevím, jestli 

bych se tím chtěla prokousávat, abych se dozvěděla, o čem ten text bude. I když ty názvy jsou občas fakt 

zavádějící, když si čtu zprávy třeba na mobilu, že mám pocit, že článek bude o něčem jiném, než je ten nadpis, 

ale prostě nadpis mě zaujme, ale pak jsem někdy zklamaná, vlastně to vůbec neodpovídá tomu, co jsem 

myslela, že tam bude. Takže jako nevím, ale neříkám, že jedno je dobře jedno je špatně. Tohle ( první článek) 

dokáže asi víc upoutat pozornost, že člověk má chuť si to přečíst, protože ho to zaujme, tohle je seriózněji, 

obsáhleji popsané to je fajn, ale už na to člověk musí mít nějakou trpělivost a náladu tohlencto číst to už je 

rozsahem takový spíš článek skoro jako do časopisu mi přijde, ale ne jako do Respektu.  

T: Jo super, moc děkuji. Teď přejdeme k dalšímu tématu, tak tady vám dám další článek.  

I: (čtení článku) Hotovo. 

T: Jaký je váš názor na ten článek? 

I: Tohle ve mě asi už budí negativní emoce, jakože to je takový nějaký výňatek na sociálních sítích, že je to 

reakce… což mi přijde takové, že už to skoro jako hejtuje, že si bere do pusy Gretu, nevím, proč, nevím jakou 

ona má s tím souvislost jako, přijde mi to takové, že tohle si někdo může napsat na Facebook nebo někam, 

tuhle zprávu, že něco okomentuje, ale rozhodně bych tohle nebrala jako nějaký článek, asi bych to ani nečetla. 

Ale tím, že moc nečtu ty sociální sítě jako, kdyby tohle napsal někdo z mých známých nebo člověk, kterého 

znám jako tak bych se nad tím asi pozastavila. Tady paní Markétu Šichtařovou, přiznám si, že mi to jméno ani 



 

nic neříká, takže to beru tak jako proč se naváží do Grety no. A to že tam jsou nějaký věci, přijde mi to takové 

splácané, jakože takový jako nevím moc, o čem to mělo být ten článek. Má to by o tom, že se planeta bude 

ochlazovat, nebo to má být o tom, co bude legrace na to konto, jaké deprese dostane Greta. Jsou do toho 

zamíchané citace odborníků z NASA, nějaké vyjádření lidí, kteří citovali něco na Nově, není ani řečeno kdo, je 

tam jen podle odborníků jako které NOVA cituje… Tak mi to přijde hrozně splácaný ten článek, vlastně ani 

nevím, co tím chtěla autorka říct vlastně. 

T: Tak jak byste zhodnotila tu kvalitu článku? 

I: Jo tak to neberu ani jako článek, to beru spíše jako komentář k nějakýmu článku nebo dění na sociální sítě, to 

neberu ani jako článek. 

T: Takže ani důvěryhodnost není nějaká? 

I: Ne vůbec, i kdyby ano může se to týkat témat, který jsou aktuální, což je planeta a případný dopad na klima a 

tohle, tak to není podaný žádným… tomu se ten článek nebo ta informace vlastně nevěnuje to je prostě jenom 

nějaký pozadí toho, co tam ten člověk sebral z různých zdrojů. 

T: A co by třeba mohlo zvýšit kvalitu toho článku, kdyby to tam ten autor nebo autorka dodal? 

I: Já vlastně tím, že opravdu jsem tak v rozpacích byl ten záměr, že… pokud to teda měla být reakce na Gretu, 

tak bych chtěla teda tam vidět její vyjádření nebo nějaký její postoj k tomu tématu a nejenom, že tady paní si 

dělá srandu, že nebude mít co dělat jako, pokud to má být článek o tom, že planetě hrozí nějaká klimatická 

změna zase, tak jsou zase ty věci kolem, ten komentář je k tomu, to shazuje vlastně, když to řeknu. Takže kdyby 

to mělo být na to téma toho klimatu, tak by to muselo být napsáno úplně jinak, jako tam nepatří tyhlecty 

úsměvný věci, nad kterými se ta paní pozastavuje. 

T: A jaké teda konkrétní věci byste tam dodala podle vás? 

I: Asi, že bych neříkala jenom podle odborníků které Nova cituje, to už je takový, že to je takový, že cituju 

někoho, co to citoval někde a vlastně ani neříkám, kdo to byl, říkám řada odborníků nebo podle odborníků, to 

je jako kdo, kdo tohle vlastně říká. Ten vlastně ten zdroj tady vlastně chybí. Jak píše portál, ale nic dál jako. 

Nepůsobí to vlastně na mě, je to takový jakože někdo někde něco povídá, ale není to nic jako řeknu odbornýho 

ani z nějakýho důvěryhodnýho zdroje, že to tam chybí tohle. A je to takový jako, hmm, taková zase trochu 

senzace, přijde mi to potom jako strašení lidí. 

T: Tady mám další dva články, ty si přečtěte najednou a otázky budu pokládat potom společně. 

I: Dobře. (čtení článků)  

T: Tak liší se vaše vnímání těchto dvou článků od toho, jak jste vnímala ten předchozí? 



 

I: Jo liší, a ono asi možná kdybych si přečetla tohle (první článek – Greta), tak ty informace tam byly asi dost 

podobné, ale prostě ten formát ty informace překryl jako tady v tom. Tady u toho druhého (MFD) je ten úvod 

psaný, nechci říct jako nadsázka, ale že to prostě nějak člověka upoutá, tím jak by mohl vypadat svět. To mi tam 

nějak neruší, neuráží mě to. Nevadí mi to a pak tam jsou citovaný ty informace s tím, kdo to říká se zdrojem, i 

docela srozumitelně je to podaný. Není to nějak super odborný. Nepřipadá mi to jako senzace jako u toho 

prvního, ani ten třetí pak ne. Prostě jsou to informace, řekla bych, od vědců, který se tím zabývaj a s tím, že už v 

minulosti tady k těm jevům docházelo, jsou tady přesný data, citace jako z kronik. Tohle mi přijde obsahově 

vlastně tak jak je to podaný tak důvěryhodnější než tohle (první článek). Ale teď se přiznám, že jsem zapomněla, 

jestli ta autorka toho prvního článku tam nepíše ty stejný informace, akorát prostě ta forma to pro mě 

přehlušila no. 

T: A když se podíváte na ten druhý a třetí článek, tak který z těch dvou vám přijde kvalitnější nebo 

důvěryhodnější? 

I: Já myslím, že ony jsou důvěryhodný tak nastejno, že je vnímám tak nastejno. Kvalitou, mě tady u toho (článek 

z Novinek) zaujalo asi víc těch informací, jakože těch historických, ale jako ten obsah, tak jak to bylo podaný, tak 

za mě v pořádku. Tady u toho (MFD), jak říkám, ten úvod byl možná až trochu zbytečně moc dlouhej, tady to 

popisování toho. Jinak mi to přišlo v pořádku. Jako líp se mi, víc se mi líbilo tohlecto (Novinky), ale ani tady ten 

druhý článek nevnímám jako negativně. 

T: A čím to tedy bylo způsobeno, že se vám tady tenhle líbí víc? 

I: Jako mě tam přišlo víc pro mě zajímavých informací z tý historie, jako to třeba jsem z dějáku maturovala a 

přijde mi to takový zajímavý jako ty informace všude ze světa tak zkratkovitě, ale tam jsou zmíněný, že tam to 

někdy takhle proběhlo v minulosti ve světě.  

T: A ta jedna společná informace, kterou mají ty články společnou, vám z nich přijde důvěryhodná? 

I: Jako já bych asi… jak bych to neřekla. To jak je to podaný, tak to není nějaká úplně jo poplašná zpráva, že tam 

všichni zmrzneme, že je to takový podaný tak nesenzační formou, a to jestli tomu věřím, nevěřím, to není úplně 

klíčový pro mě, jako v tomhle ohledu. Rozhodně jako mi to nevadí. Není to něco co bych brala jako bernou 

minci, takhle to bude, že tohle se tady určitě stane, tenhle scénář. Ty věci, co se týkají klimatu, jsou na to různý 

studie různý názory, takže to beru jako jeden další názor na věc, ale jako podložený nějakým vědeckým 

základem. 

T: A když byste si měla jednu z těch zpráv ověřit, jak byste postupovala? Ověřujete v běžným životě zprávy? 

I: No musím říct, že si teď nevzpomenu na nic, co by mě tak rozložilo, že bych si řekla, tohle bych chtěla o tom 

vědět víc z jiného úhlu. Asi kdyby už, tak bych hledala na internetu. Ale tam jsou ty zprávy taky takové, že si 

člověk musí ty zdroje vybírat.  



 

T: A podle čeho byste se rozhodovala, jestli je ten zdroj ten, jestli vám poskytne tu informaci, ze které můžete 

vycházet? 

I: Tak to nevím, asi bych možná hledala na zahraničních. Kdybych se tomu chtěla vážně věnovat, tak bych zadala 

do vyhledávače doba ledová a hledala aktuální články, tak bych pak považovala za důvěryhodný zdroj nějaký 

opravdu oficiální instituce a vědecký instituce asi zahraniční, který bych teda musela louskat v angličtině, ale tak 

nebo i věci na Wikipedii mi přijdou, že… neříkám teda všechno, ale vím, že se ta Wikipedie hodně čistí od 

nějakých těch nepravdivých informací, takže jako Wikipedii bych asi i věřila. Nebo nějaký vyjádření pod 

hlavičkou oficiální organizace a teď neříkám, že… nějakou stránku pod hlavičkou organizace si může vyrobit sám 

a taky tomu nemusí vlastně věřit, ale je fakt, že takhle do hloubky toho, že bych… kdyby mi opravdu o to šlo 

jako a opravdu bych chtěla zjistit, tak bych se tomu asi věnovala a zjišťovala jsi, jestli ta instituce je nějaká 

etablovaná, jak je dlouho třeba na trhu a tak, ale nedělám to. Ale kdybych měla, tak asi postupuju takto. A jiný 

zdroj než ten internet bych moc nevyhledávala, že nějaký encyklopedie, knihovny a tohlecto už v dnešní době 

není holt něco, co by se využívalo. 

T: A jaký by to muselo být téma, že byste tomu věnovala čas? 

I: To já si teďkom nedokážu vůbec představit se přiznám. Tím, že to vůbec nějak nedělám ani nemám tu 

tendenci, tak fakt teď nemůžu říct nějaké konkrétní téma. 

T: A jaký je důvod pro vás, že neověřujete, dokážete posoudit? 

I: Buď to něco zavrhnu okamžitě, že si říkám to je jenom nějaká myšlenka. Ale přemýšlím na nějakými těmi 

tématy, možná třeba nějaké zdravotní věci, jako že bych si vyhledávala nejen to, co se týká zdraví nebo tak ve 

smyslu, kdyby byl člověk nemocnej nebo někdo z jeho rodiny, že mě to může ovlivnit, tohle bych si asi načítala 

a pátrala bych asi víc po nějakejch informací. No nevím, je to ale i možná moje lenost, nebo jak bych to řekla, 

prostě tím, jak jsem říkala, že to zpravodajství nesleduju na tak nějaký pravidelný bázi nebo to, takže tím 

netrávím tolik času, neříkám, že je to dobře nebo špatně, vlastně ani nemůžu říct, že je to dobře nebo špatně, 

prostě to takhle mám jako, že tomu nevěnuju víc čas. 

T: A jak se třeba rozhodujete v online prostředí, co je a co není pravda? Podle čeho to posuzujete ty 

informace? 

I: Hmm, no říkám, pokud to je něco, co může pod záštitou nějaký známý organizace nebo nějakýho zdroje, já 

nevím, jak to úplně popsat, prostě kterej je obecně známej, tak tomu bych asi víc věřila, než nějakým jenom 

diskuzím na nějakých fórech nebo tohle, to určitě ne. A co se týče těch článků a těch informací v nich, tak mi 

přišlo, že toho bylo hrozně moc jako těch informací a mně už to potom, pak už jsem to selektovala hodně jako, 

já jsem si tyhle všechny ty věci, co funguje. Vždycky se objevilo, že proti tomu nefunguje tohle a proti tomu 

funguje tohle a tak, a druhý den, nebo vzápětí se to vyvracelo a tak, tak tady tohle to beru, tomu jsem vlastně 

nevěřila, jenom jsem si říkala, s čím zase přišli, co zase vyvolaj mezi lidma jako za potřebu, co mají vykoupit za 



 

léky, nebo zase udělat, ale tomu jsem úplně nevěřila. Na druhou stranu mi to přijde fakt nebezpečný, protože já 

k tomu možná mám takový laxní postoj, že si to přečtu a zase vypustím, ale věřím, že člověk, který se fakt bojí, 

nebo to bere tak nějak, že je ohroženej, a pak si přečte něco, že tohle by mohlo fungovat, že ho to ovlivní v tom 

chování, jako že tomu opravdu člověk uvěří, bude si myslet, že tím bude chráněný a není to pravda. Takže spíš 

tohle mi vadilo, a že se toho objevovalo hodně vlastně. Vím, že televize se tohle snažila spíše korigovat v tu 

dobu, v televizi se tyhle věci zas tolik neobjevovaly, než v těch internetových článcích a diskuzích. 

T: jak byste definovala falešnou zprávu, nebo co pro vás znamená? 

I: Jako vyloženě fake news? Jakože to je vlastně záměrně prezentovaná lež je asi silný slovo, prostě ale nějaká 

nepodložená informace, která je prezentovaná někde na… i když teď už to může prezentovat kdokoliv, že teď už 

to je, že kdokoliv si může říkat kde chce, co chce no, ale že to je prostě buď je to záměrně nepravda nebo je to 

vlastně informace, která není vůbec žádným způsobem ověřená, podložená nějakým důkazem nebo něčím 

takovým. 

T: A můžou být podle vás falešné zprávy užitečné? 

I: Tak to je, no pro někoho asi jo, dokážu si představit, že se dá vyvolat nějaká potřeba nějaké společnosti nebo 

nějaké firmy, nebo politické strany, jsou různý kauzy, jak Facebook pomohl Trumpovi se dostat do křesla, tak 

to… Takže vlastně ano, myslím, že fake news dokážou ty lidi ovlivnit a vlastně tomu konkrétnímu člověku být 

vlastně pro jeho prospěch. Ale tak je to takový, že vlastně lhaním se člověk obohatí nebo něčeho dosáhne. 

T: A teda ještě poslední věc, z těch článků, které jste tady četla, označila byste některý z nich za fake news? 

nebo přišlo vám, že by některý z nich mohl mít tu nálepku fake news? 

I: Já přemýšlím, jestli to byl ten článek o… no tak fake news je rozhodně to s tím letištěm teda jako a to je fake 

news, která snad nemůže bejt braná vážně, proto to není ani tak nebezpečný. Jako fake news mi spíše zavání, 

že je už tam za tím to varování, že to může být nějakým způsobem negativní dopad jako na lidi nebo prostě na 

někoho, kdo tomu uvěří, jako tam vidím, takhle to spíš vnímám. Ale ta zpráva s tím letištěm je fake news, ale to 

nikomu asi moc, nebo alespoň pro mě to bylo tak, že to opravdu beru jako legraci. 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Informant 5 – přepis rozhovoru (text) 

Rozhovor vedený osobně 25. června 2020. 

Informant je šestadvacetiletý muž ze středně velkého města. Je studentem magisterského oboru molekulární 

biologie. Média se snaží sledovat pravidelně – minimálně jednou týdně a za hlavní zdroj informací požaduje 

internet. Je uživatelem sociálních sítí – YouTube, Facebook, Instagram – také označil jako jeden ze zdrojů 

informací.  

Informant je spíše skeptický ve vztahu k médiím, je ovlivněn nedůvěrou v média. Ačkoliv dříve sledoval 

zpravodajství velmi často, v současné době se klasickým médiím spíše vyhýbá. Důvodem je negativní vliv na jeho 

psychiku a vyvolávání nepříjemných emocií. Uvědomuje si informační přesycení, proto se drží pouze témat, které 

jej zajímají či ovlivňují a mohou mít pro něj nějakou hodnotu. Tento skepticismus přenáší také do hodnocení a 

posuzování textů, na které se dívá velmi kriticky. Zajímavé je, že je kritický a skeptický k „mainstreamovým“ 

médiím a svou důvěru spíše vkládá do nezávislých novinářů, kteří ale nefungují pod nějakou redakcí. Jako příklad 

uvádí investigativní práci novinářů (sám informant tyto jedince označuje za novináře) na YouTube. V oblasti médií 

je vzdělaný, rozumí jim a jde vidět, že při čtení zapojuje logické myšlení. Při hodnocení textů si uvědomuje určité 

jevy, jako například kognitivní omyly.  

T: Jaký máš vztah k médiím? 

I: Můj vztah bych hodnotil jako spíše negativní, jelikož mám pocit, že narazit na média, která podávají zprávy 

objektivně je extrémně těžké. Tím pádem, když nějaká média konzumuju, tak standardně pokud mám pocit, že 

v tom článku cítím nějakou agendu, tak se k tomu stavím hodně skepticky. Pokud se třeba podává zpráva, 

vymyslím si, o nějakých požárech někde, tak jsem méně skeptický než když jde například o politickou situaci v 

Americe nebo v Evropě. Ale obecně bych řekl, že můj vztah je spíše negativní, protože jim moc nevěřím.  

T: A obecně nevěříš všem médiím nebo jen nějakým konkrétním? Nebo jsou naopak nějaká média, kterým 

věříš, ke kterým máš pozitivnější vztah? 

I: Nevěřím nejvíce asi mainstream médiím a potom takovým webům, které jsou zjevně dezinformační nebo 

zjevně v uvozovkách, naopak moje důvěra je vyšší k nezávislým investigativním žurnalistům, hodně z nich je 

například na YouTube, kde oni nejenom, že dělají ten výzkum, ale dokáží ho i ozdrojovat. Oni ti poskytnou 

několik zdrojů k tomu, co jako vyhledají a těm věřím víc, ale taky už tolik nekonzumuju, protože prostě si chci 

udržet mentální zdraví, tím pádem věci, které se mě netýkají, mě už nezajímají, když to tak řeknu. Co se týče, 

nezávislých investigativní žurnalistů, tak těm věřím spíše víc.  

T: A vyhledáváš nějaká konkrétní témata u nich?  

I: Hodně mě zajímá světová a americká politika, to je čemu jsem se věnoval kdysi dávno, ale teďka už jsem 

přestal, protože proč by se člověk dobrovolně znepokojoval něčím, co se ho netýká. Jo jako americkou politiku 

člověk neovlivní, tak proč by se tím měl nějak zbytečně stresovat.  

T: Jak bys definoval důvěryhodné médium? 



 

I: To je docela těžká otázka bych řekl. Kdybych zvažoval důvěryhodnost média, tak bych se napřed podíval, kým 

je dotované, odkud pocházejí ty finance. Kdyby nějaké naše médium bylo financované ze zdrojů EU, tak 

bychom mohli spekulovat, že bude mít spíše pro-EU agendu, že ano, protože odtud jsou ty peníze. Další věci asi 

je, jak moc ve svých reportážích používá například citové zabarvení v té zprávě a potom asi i na ty jednotlivé 

reportéry, například i na lidi, kteří v tom daném médiu operují. To znamená, že kdybych viděl, že mají třeba 

nějakou politickou předpojatost, tak bych si dával pozor na to, jak ty zprávy podávají. Další věc samozřejmě je 

sledovat nějakou jejich historii, jestli třeba nemanipulují s těmi informacemi, které mají, jestli naschvál nemění 

kontext a tak dál jo, to už můžeš například historicky dohledat například.  

T: Tak tady ti dám první článek, prosím o přečtení.  

I: (čtení článku) Hotovo. 

T: Jak na tebe ten článek působí? 

I: Hmm, na první pohled jsem tam neviděl nic, jako samozřejmě máme informace jenom z tohoto článku, takže 

nevíme, jestli nebylo něco vynecháno, ale působí na mě poměrně objektivně podán, nebylo tam nic, co by mělo 

nějakým způsobem vyvolávat emoce, tím pádem to na mě působí důvěryhodněji, než něco, co se zjevně snaží 

cílit na emoce.  

T: Zaměřoval ses během čtení na nějaké konkrétní věci? Vyhledával jsi nějaké konkrétní věci, když jsi to četl? 

I: Asi konkrétně jsem se díval, jestli tam nejsou nějaká přídavná jména, který by říkaly něco na způsob hrozný 

koronavirus a jako přídavné jména, které by měly vyvolat paniku nebo nějaké emoce v těch lidech. Takže tím 

pádem mi to přišlo podané celkem objektivně. 

T: Takže když bys měl zhodnotit kvalitu toho článku? 

I: Spíše kladně. 

T: A je to podle tebe dáno čím? Jaké aspekty podle tebe ovlivňují to tvé hodnocení? 

I: Přišlo mi to celkem decentně ozdrojované a byly tam vyjádřeny různé názory tím pádem věřím tomu víc než 

že kdyby to bylo podané stylem koronavirus je tady už strašně dlouho a všichni umřeme jo, chápeš. Je tady 

tahle hypotéza, ale někteří si myslí, že to je jinak. Tím pádem to na mě působí jako solidně.  

T: A máš pocit, že se to přiklánělo na jednu nebo druhou stranu? Když tam máš dvě strany toho názoru? 

I: Hmm, nemyslím si, protože byly prezentovány argumenty pro obě strany toho článku. 

T: Takže ti přijde vyvážený? 

I: Jo na první pohled jo. 

T: A důvěryhodnost článku hodnotíš jak? 



 

I: Kladně. Navíc tam nejde o politiku, takže i z toho hlediska to na mě působí tak, že by to mohlo být spíše 

objektivní.  

T: Takže kdyby se do toho míchala politika, tak bys to…  

I: Tak bych okamžitě byl pozornější, jestli tam není agenda. Protože koronavirus není tak politický jako politika 

(smích). 

T: Zarazilo tě něco při čtení? Něco čeho sis všimnul a pozastavil se nad tím? 

I: Jako nebylo tam nic u čeho bych si řekl, tohle bylo zvláštní nebo tak. Že bych se nad něčím pozastavil. 

T: A chyběly ti tam nějaký informace, který bys třeba u takového článku vyžadoval?  

I: Jako zdroje tam jakž takž byly, to znamená, že by to šlo dohledat. 

T: Jak myslíš, jakž takž - to nezní moc přesvědčivě. 

I: No jde o to, že tam bylo vyjádřeno jméno těch lidí tím pádem si je můžeme dohledat. Takže není to takové 

tady je odkaz na studii nebo odkaz na něco, ale můžeme si dohledat tohohle člověka. 

T: Rozumím. Prosím o přečtení článku, stačí asi ta první část. Nechám na tobě, jak moc času tomu budeš chtít 

věnovat. 

I: Dobře. (čtení článku) Hotovo. 

T: Takže zase stejná otázka, jak na tebe článek působí? Působí na tebe jinak než ten předchozí článek? 

I: Ano působí, když se podívám jen na ten úvod. Jsou tady vykřičníky, což předpokládám má v tom čtenáři 

vyvolat pocit, že se jedná o poprask, a jako že je to hrůza. Takže tím pádem tady to je zjevně citově zabarvené. 

Což automaticky budí ten dojem, že se autor článku snaží v tom čtenáři něco vyvolat, nebo že sám není 

objektivní, protože sám je řízený nějakými emocemi. Tady bych u toho byl trochu opatrnější tedy. Cením si, že 

tady udělali citaci z toho článku z Nature, tím pádem si to člověk může sám projet a udělat si vlastní názor, to je 

fajn, ale tady to na mě působí méně důvěryhodně, už jen kvůli tomu, jak je podaný ten úvod. To znamená, a jak 

to tady máme, americká vláda vydala příkaz a nařídila vědcům popřít informace, to není ozdrojované a to mi 

přijde, že je hodně takové, že tady by se to fakt hodilo. Jinak to znamená, že Amerika je špatná a já nevím co. To 

mě trochu zarazilo a tohle to bych si já sám minimálně vyhledal, jestli to je nebo není pravda, protože jestli jo, 

tak je to big deal a jestli ne, tak je to vlastně manipulace. 

T: A vyvolává to v tobě nějaký emoce? 

I: Kdybych byl citový člověk, kdybych se věcmi nechal rozhodit a věřil bych tomuhle, tak jako bych byl trochu 

rozrušený, znepokojený, jako co ta USA zase dělá, jako kdybych to konzumoval nějak nekriticky. Ale 

každopádně se na to dívám s odstupem, ale myslím si, že by to mohlo lidi nějakým způsobem rozhodit, ale za 

mě ne.  

T: A když bys měl zhodnotit kvalitu článku? 



 

I: Hmm, jako v té kvalitě bych tam udělal korelaci s tou důvěryhodností, která je podle mě nižší. Tím pádem 

bych tu celkovou kvalitu hodnotil hůře. 

T: A proč? 

I: Proč bych tu kvalitu hodnotil… tu kvalitu jako horší? No protože to na mě působí méně důvěryhodně. 

T: A proč to na tebe působí méně důvěryhodně? 

I: Jsou tam tvrzení, která nejsou ozdrojovaná, ale jsou poměrně závažná plus jako tady mi to přijde jako zjevný 

zájem vyvolat emoce, což objektivní zpravodajství nedělá, že jo. To spíše podává informace, ale když jsou tam 

vykřičníky nebo takové jako zabarvené výrazy, tak už jsem trošku pozornější. 

T: A dodal bys tam nějaký informace, které by zvýšily kvalitu nebo i tu důvěryhodnost? 

I: Hmm, trochu se vrátím zase, ale v zásadě, když tady máme americká vláda vydala příkaz a nařídila americkým 

vědcům popřít informace, tak bych to chtěl minimálně ozdrojovat, protože to je závažné prohlášení a 

samozřejmě něco jako vykřičníky do objektivního zpravodajství nepatří. To znamená, že závažnější tvrzení nějak 

ozdrojovat, protože jinak jak tomu má člověk věřit.  

T: Takže hlavně ty zdroje ti tam chybí? 

I: Jo. 

T: Tak poslední článek ke koronaviru, prosím o přečtení.  

I: Oukej, tos psala ty nebo… (smích) (čtení článku) 

To není satira? To musí být satira.  

T: Přečti si to a na konci rozhovoru se na to můžeš zeptat znova. 

I: (čtení článku) Aha, oukej. Máš k tomu nějaké otázky? (smích) 

T: Jak na tebe článek působí? 

I: No to musí být satira, určitě to vnímám jako vtip. 

T: Jaký prvky toho článku v tobě vyvolávají ten pocit, že to je satira? 

I: Fakt, že to je napsaný v Comic Sansu, přidaný přes nějaký malování ta fotka, pak důvěryhodný zdroj čtenář 

Roman, jako uklízeč záchodů to jako není zdroj, potom jo, 42 nano mikro piko amper joulů. To prostě musí být 

joke. Plus teda reakce s hlínem, bauxtem a negativním čakry chemtrails. Jako skvěle vybraný článek. 

T: No a myslíš si, že by tomu mohl někdo věřit? 

I: Já upřímně doufám, že ne, ale kdyby jo, tak bych se nedivil. To znamená, myslím si, že velmi malé procento 

lidí, kteří chtějí se utvrdit v tom, že mají pravdu, tak by tomu možná věřili, protože konfirmační bias, že. To 

znamená, že nějaký Jarda věří v chemtrails a věří v 5G a věří v covidy, to znamená, že tohle všechno by 



 

potvrzovalo jeho názor, tak ten by tomu možná mohl věřit, ale myslím si, že jako někdo kdo není konspirační 

terorista, tak by se snad nad tím zakroutil hlavou a tím by to jako haslo, doufám. A pak ještě ta poslední věta 

nebo ten odstavec, to je podle mě taková pojistka, že kdyby to člověk fakt nepochopil, si myslím. Takže tak no. 

T: A když se podíváš na všechny ty články celkově, který ti přijde nejkvalitněji napsaný? 

I: Rozhodně ten první, je to ozdrojované, jsou tam rozdělené názory, prostě třeba ten druhý ten neměl nic, měl 

tam minimum, kde by se tvrdilo, že, nebo kde by se dávala stejná váha tomu protiargumentu. Tam byly výcucy 

z té studie, předpokládám, ale zároveň to zpochybňovali. Tím pádem je jasný, že ten dotyčný autor věří té jedné 

straně víc než té druhé a tak to i tak prezentuje. Tady (první článek) to bylo fakt takové bez emocí a vyvážené, 

tady mi přišlo, že tam byl zjevně ten bias, že USA rovná se bad.  

T: A nejvíce důvěryhodný ti přijde který? 

I: Taky ten stejný. 

T: Když jsi četl ty články, myslíš si, že ten první článek ovlivňoval způsob, jak ses pak díval na ty následující 

dva? 

I: (přemýšlení) Já si myslím, že to je možné, protože máme něco, čemu říkáme priming, což vlastně znamená, že 

pokud jakoby seš něčemu vystavená jako první, tak můžeš automaticky na ostatní věci nahlížet jinak, tím 

pádem nemůžu to vyvrátit, že bych to neviděl jinak. Otázka je jak, ale to nezjistíme.  

T: Cítíš se nějakým tím článkem ovlivněný? 

I: Vzhledem k tomu, že se dívám na ty obsahy spíše skepticky, jako třeba tady (první článek) jsem měl tu obranu 

fakt nízkou, protože když jsem to četl, tak to bylo podané tak, že jsem neměl pocit, že to se mnou manipuluje, 

tím pádem kdyby tam chytře něco dali nějakou větičku dvě, která by nebyla pravdivá, tak bych nebyl na pozoru 

tak moc, jak tady (druhý článek), kde jsem od začátku měl pocit, že se mnou manipuluje. Ale asi se necítím 

žádným z nich úplně ovlivněný, tady jsem se hlídal (druhý článek), a tady nemám pocit, že mě to chtělo nějak 

ovlivnit, jen informovat. Ale jak říkám, tak kdyby tady chytře dvě větičky tak já bych tomu už automaticky věřil a 

nějak bych to nezpochybňoval.  

T: A proč ses u těchto dvou článků hlídal (druhý a třetí článek)? 

I: Víceméně na základě toho, jak to na mě působilo, tak už jsem si dal pozor, byl jsem skeptičtější, díval jsem se 

na to trochu kriticky.  

T: Takže kdyby ten úvod třeba byl napsaný u toho druhého článku neutrálněji, třeba podobně jako u toho 

první, ale pak se to začalo stupňovat do toho stylu, jaký tam je, tak…  

I: Hmm, myslím, že pokud to nepřepísknul. To znamená, že by to bylo podáno objektivně v první třetině, 

polovině a pak by tam začali dávat věci, které už nutně neozdrojují, ale bylo by to pořád neutrální, tak bych byl 

více náchylný tomu věřit, si myslím. Že bych se těm informacím tolik nebránil.  



 

T: Je něco, co bys k těm článkům chtěl dodat? 

I: Jen teda ten poslední článek byl joke, že? 

T: Ano.  

I: A u té Pekové jsem si všimnul AE News, to byl Aeronet? 

T: Ano. Tak pokud nemáš co dodat, tak se přesuneme k další sadě článků. Tak tady první. 

I: Jo. (čtení článku) Hotovo. 

T: Jaké máš pocity z toho článku? 

I: Hmm, když pominu tohle, což je zase citace někoho, což je zjevně dané, že je to názor někoho. Je to názor 

neodborníka. Každopádně subjektivně to na mě působí trochu méně důvěryhodně než Novinky. Ale zase je tady 

jeden fakt, který je možné celkem dobře si dohledat. Protože je tady, jak řekli odborníci z NASA, tak oukej, tak 

dám NASA nevím climate, jak se to jmenuje, winter nebo tak nějak. Je to takové stručné, nemám kromě toho, 

to je jasně dané, že je to názor někoho, tak nemám pocit, že by to se mnou nějak manipulovalo, nebo že by to 

chtělo něco vyvolávat. Podle mě spíš to budou chtít číst lidi, kteří Gretu nemají rádi a jsou takoví klimatičtí 

skeptici, tak si myslím, že na to poletí a pravděpodobně tomu budou více věřit, nebo více snadněji. Ale jak 

říkám, je tady prostě dáno, že navzdory tomu narativu, který máme, že se Země otepluje, že se tady všichni za 

chviličku upečeme tak, je tady opoziční názor, ale zase není tam prezentována ta verze, kde se klima má nadále 

oteplovat. Jo to znamená, že to není úplně vyvážené bych řekl, ale vlastně je to věc něčího jednoho názoru, byť 

tam není ten protiargument. 

T: Takže kvalitu článku bys ohodnotil jak? 

I: Jako tak tři z pěti. 

T: Co to znamená? Rozveď mi to prosím. 

I: Hmm, nemyslím si, že by se mnou bylo manipulováno, nemyslím si, že by to ve mně chtělo vyvolat emoce, 

myslím, že to je pro lidi, kteří nemají rádi Grétu. A ocenil bych asi kdyby to bylo trochu delší, tohle mi přijde 

takové trochu zbytečné, možná jen takové ke zprotivnění Gréty. Ocenil bych kdyby tam byl slyšet ten opačný 

názor, to znamená tohle se nestane, Země se otepluje a tady je proč. To znamená kdyby tam byl ten opačný 

názor, tak bych to zvýšil třeba na 4 z 5 tu kvalitu. Tady bych ocenil ten opoziční názor. 

T: A přijde ti důvěryhodný ten článek? 

I: Tady ta informace se dá poměrně snadno dohledat, tím pádem… myslím teď to odborníci z NASA se 

domnívají. Kdyby tam byla studie nebo nějaký oficiální ten, tak to bych ocenil, ale… teda to oranžové vede asi 

na nějaký odkaz, a tady je pak, že v něm se píše, takže... za mě nemám pocit, že bych tomu neměl věřit. 

Nepřipadám si manipulován, řekl bych, že to je celkem důvěryhodné. Ne úplně, ale průměr. 

T: Takže spíše nižší kvalita, ale vyšší důvěryhodnost? 



 

I: Dejme tomu.  

T: Je něco čeho sis na první pohled všimnul v tom článku, co tě zarazilo? 

I: Hmm asi nic extra, spíše ten titulek je takovej, přijde mi útočnej. Ne nutně to souvisí s tím článkem, když to 

tak řeknu. Protože ten článek je o té první části, ta druhá část je už taková zbytečná.  

T: Takže ten titulek ti přijde…  

I: ...no takovej aby to lidi víc četli si myslím ta druhá část. Tady je nějaká informace, která lidi moc nezajímá, ale 

pak je tady je hejt na Gretu, tak to si přečtu. 

T: Takže si myslíš, že to cíli na lidi, kteří nemají rádi Gretu? 

I: Jo, víc lajků, víc kliknutí, zhlédnutí.  

T: Teď ti dám dva články naráz a ty si přečti oba dva a pak se jim budeme věnovat. 

I: (čtení článků) 

T: Jak na tebe působí tyto články? 

I: Tady ten na mě působí, ten třetí, v první části na mě působí spíš jako názor, nebo že má v člověku vyvolat 

nějaké emoce. Na druhou stranu tady oceňuju, že je tady dodán opačný názor a myslím, že je to hezky 

ozdrojované, že člověk si to může zase dohledat. Tady u toho oceňuju, že je tam dán ten opačný názor, protože 

kdyby nebyl, tak bych si upřímně po těchle třech článcích, protože bych byl víc inklinován věřit tomu, že ta malá 

doba ledová přijde, takže ano připadám si tím ovlivněný. Jelikož jsem měl ty informace třikrát, tak si říkám aha 

ono to asi reálně hrozí. To znamená, že si teď připadám ovlivněný. 

T: Tys říkal, že ten třetí článek trochu manipuluje, tak čím to je podle tebe způsobené? 

I: Ne nutně manipuluje informacema, spíše má v úmyslu vyvolat emoce. Lidi když jsou řízeni emocemi, tak hůř 

přemýšlí, ale to nutně netvrdím, že to má se mnou manipulovat. Ale víš jak vyvolávání nějakých emocí, taky 

není úplně košér, když jde o podávání informací nebo nějaké pravdy. To znamená, to je asi jediná výtka. Tady se 

vlastně baví o scénářích budoucnosti v uvozovkách a tady (druhý článek), je to popis toho, co už se stalo, jo v 

minulosti. Tím pádem tady si neříkám, panebože my všichni umřeme. Tady si říkám, panebože všichni umřeli, 

ale to už se jako stalo. Ten na mě působí trochu objektivněji, chladněji, čehož si vážím, ale tady v tom třetím 

článku si vážím toho, že vlastně je tam daný ten protinázor. Vlastně úplně na konci. Tady to všechno je vlastně o 

tom, jak zmrzneme a tady je malý protinázor, ale to je lepší než nic.  

T: Takže ten protinázor u toho druhého článku, respektive třetího, ti chybí? 

I: No ten tam vlastně vůbec není. 

T: A vyžadoval bys ho v tomto článku? 

I: No tak to je otázka, co od toho článku chceme. Chceme zjistit pravdu nebo si potvrdit to, co chceme slyšet? 



 

T: Tak co od něj ty očekáváš? 

I: Byť určitě každý máme nějakou svoji předpojatost, tak v tomhle bych spíše ocenil, kdyby tady byl protinázor, 

abych si řekl oukej není to tak horký, protože bych jinak měl už pocit, že se to stane a víc bych tomu inklinoval a 

věřil. 

T: Takže ty od zpráv spíše vyžaduješ to, aby ti předložily možný argumenty, možný názory a ty si sám vybereš, 

čemu chceš věřit a čemu ne. 

I: Spíše, když to řeknu blbě, tady mám pocit, že je se mnou manipulováno, protože nikdo tady neřekne, není to 

tak horké, lidi si myslí i opak, tady to zní skoro jako konsensus vědecké komunity, tím pádem tady mám větší 

pocit, byť nezáměrně, je se mnou manipulováno, protože tam není řečeno, že to může být jinak. Ale já bych rád 

obecně od článků nebo informací, které nějakým způsobem konzumuju bych rád vždycky slyšel názor a 

protinázor, jinak je mnohem víc pravděpodobnější, že to přijmeme jako samozřejmost, si myslím. Když to nemá 

opozici. 

T: A který z těch tří článků ti přijde nejkvalitněji napsaný? 

I: Tady to je trochu zapeklitější, mně se nejvíc líbí ten článek druhý, takže ten je si myslím nejkvalitněji napsaný, 

ale zase si myslím tady u toho třetího článku si hodně vážím toho, že tam je ten protinázor, byť zmíněný velmi 

stručně. Hmm. Tady bych řekl, když to řeknu blbě, že je to objektivnější v tom druhé článku, a jako i kvalitnější, 

ale v tom třetím si vážím toho, že je tam ten opačný názor.  

Ten druhý mi přijde kvalitněji napsán, ale ten třetí má body navíc, že je tam daný ten protinázor. 

T: Takže, když bys měl označit jeden, který je nejvíc kvalitní, který to bude? 

I: Subjektivně dvojka. A je to dáno tou formou, jak je to napsané, nevyvolává to emoce, je to neutrální. Tady 

mám větší pocit, že to je jako zpravodajství a nechce to ve mně nic vyvolat. A když se budeme bavit o kvalitě 

informací nebo zpráv, tak to chápu asi jako klasické zpravodajské texty, proto ta dvojka.  

T: A důvěryhodnost těch článků? Který ti přijde nejvíce důvěryhodný? 

I: To je tricky, protože já tam vidím tu relaci mezi kvalitou a důvěryhodností, pro mě co je kvalitní je 

důvěryhodné. A vzhledem k tomu, že ta dvojka mi přijde, že je jako kvalitněji napsaná, tak spíše… jako obojí mi 

přijde, že je důvěryhodné, ale více bych věřil zdroji, který se nebojí říct, že to co píšeme nemusí být nutně 

pravda. Tím že když uznají, že to co píšou, nebo to co si myslí, že nemusí být pravda, ve mně automaticky 

stoupnou.  

T: Takže jako důvěryhodnější bys hodnotil tu trojku? 

I: Ano.  

T: I když jsi teda řekl, že vidíš vztah kvality s důvěryhodností? 



 

I: Jo, jak říkám tam jsou ty plusové body za ten protinázor, takže to tady asi neplatí. Protože u toho třetího 

cítím, že to chce trochu hrát na emoce, což u toho druhého není. Takže to bude klasický zpravodajský text, 

který je pro mě asi trochu synonymem pro kvalitní zprávu. Ale důvěryhodnost vidím v tom, čemu mám silnější 

tendence věřit, a to je ten třetí. 

T: Dobře. A něco, co ti v těch článcích chybí? Nějaká informace, prvek? 

I: U toho druhého mi tedy chybí ten druhý názor, který hraje pro mě asi dost důležitou roli. Jinak asi obecně víc 

zdrojů,když prostě někdo něco píše, tak prostě aby tam byl odkaz na ten článek, který tam byl citován například 

jo. Jako většina lidí to nedohledává a já nutně taky ne, ale už jen to, že tam ten zdroj je, tak to ve mně vyvolá 

větší pocit důvěry. Asi bych neřekl, že mi tam něco vyloženě chybí, kromě toho, co jsem zmínil. 

T: Něco, co bys chtěl k těmto článkům dodat? 

I: Hmm, asi jen to, že tady mám fakt už pocit, že to na mě zapůsobilo, jo. Jak jsem řekl, že u toho koronaviru 

nejsem ovlivněný, tak tady bych řekl, že už jo. Protože tady ty tři články tvrdí jednu a tu samou věc, když to tak 

řeknu, takže to už na mě působí a říkám si, jo tak asi už to tak bude atd.  

T: A když vezmeš všech těch šest článků, tak který bys zhodnotil jako nejkvalitnější článek? 

I: Asi ten článek číslo jedna ohledně koronaviru, je to z toho důvodu, že tam je zaprvé nejméně emocí, není tam 

nic citově zabarveného a zároveň mám pocit, že těm dvou názorům byla dána stejná váha. Tím pádem si řeknu, 

tady se mi nikdo nesnaží nic prodat, protože hypoteticky u té malé doby ledové bychom mohli argumentovat 

tím nepoměrem těch informací. Ta redakce nebo ten jednotlivec nevěří ve změnu klimatu a tím pádem toto 

může takto nenápadně prosazovat, jo. Ale tady žádný takový pocit nemám, je to hezky fifty fifty, jako na první 

pohled a nemám pocit, že mi chtějí něco prodat. Jo tady to je prostě otázka, je to možné, zkoumá se to. Není to 

prostě ááá koronavirus už tady dávno byl. To znamená tenhle ten, koronavirus jedna, je podle mě nej celkově.  

T: I nejdůvěryhodnější teda? 

I: Jo. řekl bych, že ano. 

T: A naopak nejméně důvěryhodný?  

I: Tak určitě ta satira, ale kdybych tu satiru nepočítal, protože to je pro mě článek pro pobavení, tak pak ten 

článek o koronaviru a americké vládě, který se snaží prodat určitý názor.  

T: A když ti teda tento článek přijde nejméně důvěryhodný, ověřil bys ty informace v něm obsažené?  

I: Upřímně asi, jak které. Na ten review v Nature bych se podíval, ale třeba, že americká vláda vydala příkaz a 

nařídila vědcům bla bla bla, to bych si říkal, to je asi blbost, tak bych to tak nechal, protože víceméně to, co se 

dá snadno najít a čemu rozumím mimojiné, tak na to bych se mrknul a sám bych si udělal názor, tak jako půl na 

půl, že bych se na to podíval a tady bych si řekl u toho, že americká vláda vydala příkaz, že je to blbost a tak 

bych to asi neřešil. 



 

T: A jakým způsobem bys postupoval při tom ověřování? 

I: Jako kdybych měl říct ukázkový postup, tak bych si to sám přečetl a pak se třeba zeptal ještě nějakého kolegy. 

Ale ten reálný je, že bych si to jako přečetl, a z toho bych si nějak utvořil vlastní názor a zkusil bych, aby nebyl 

zabarvený tím, co mi o tom už napsali, ale tak to nemůžeme nikdy objektivně říct, že jsme objektivní a nic to v 

nás nevyvolává. 

T: Takže by sis přečetl akorát tu studii a tím by to haslo? 

I: Jo, možná spíše jen abstrakt a conclusion, abych si o tom udělal obrázek a je jako možný, že pokud by to ve 

mně třeba vyvolalo nějaký pochybnosti, že bych si to přečetl celé. 

T: A obecně ověřuješ si informace, ke kterým si skeptický? 

I: Vzhledem k tomu, že média už moc nekonzumuju, tak obecně i to ověřování je slabší, ale týká se spíše věcí, 

které mě opravdu zajímají, které jsou pro mě nějakým způsobem důležité, tak tam si to případně dohledám, 

nebo si například přečtu tu zprávu z vícero zdrojů. Ideálně z těch, u kterých mám pocit, že jsou na druhé straně 

politického spektra, například když jde o politiku. A to znamená, že tady bych řekl, to, co je pro mě důležité, tak 

si občas zkontroluju ten zdroj přímo, jo. Ale abych byl upřímný tak pokud vidím zdroj, tak automaticky to je pro 

mě důvěryhodnější, i když ten samotný zdroj nemusí být nutně kvalitní, jo nebo nemusí být objektivní.  

T: Takže, když je v tom textu uvedeno, vědec XY tvrdí něco, tak to už automaticky vnímáš jako důvěryhodnou 

informaci, takže si to už neověřuješ? 

I: Jo. V zásadě, troufám si říct, že i když se dneska s informacemi manipuluje atd, tak jako lhát je něco dalšího, 

to znamená, pokud toho člověka citují, tak já předpokládám, že to dostanu dohledat, tím pádem si říkám oukej, 

tak tomu budu věřit. Když to je něco jako americká vláda blabla bla, něco co se špatně dohledá, tak tam jsem 

skeptický, a hlavně, když to je něco v uvozovkách hodně zavážného, tak tam jsem jako skeptický. Ale jelikož 

mozek má rád minimum úsilí, tak za mě, pokud to na mě působí důvěryhodně, tím, že tam ten zdroj je, tak 

tomu spíše věřím. Pokud je tam ten zdroj přímo poskytnutý a je to pro mě závažná informace, například 

koronavirus je fejk, tak na to bych se podíval, protože tomu rozumím a protože mě to zajímá.  

T: A jak bys to teda dohledal? Kdybys měl teda hypotézu koronavirus je fejk, tak jak bys postupoval při 

ověření této informace? 

I: Hmm, asi bych šel na Pubnet, to je vlastně databáze všech vědeckých článků a tam bych dal něco jako 

koronavirus sequence, prostě šel bych k tomu nejdůvěryhodnějšímu zdroji, co znám, což jsou prostě vědecké 

články a tam bych se na to podíval. Protože ten web znám a rozumím tomu tématu, myslím si, že nějaký laik by 

nemusel ani vědět. A nedělá mi problém čerpat z anglických zdrojů, což je pravda, že může být pro hodně lidí 

překážka.  

T: A co pro tebe obecně znamená ověřování? 



 

I: Myslím si, že nejlepší, co můžeme udělat je, podívat se na vícero médií, které o tom píšou a udělat si jakýsi 

průměr. To je absolutně nejsnadnější, abychom získali tu skládanku toho, co se stalo a tím se to podle mě dá 

ověřit. A další věc, pokud nám na tom fakt záleží, ale to je náročné, tak je se tomu tématu fakt věnovat, a 

ideálně si udělat i sám nějaký research a nekonzumovat jen to, co ty média naservírují, protože oni můžou 

podat část pravdy, můžou podat zmanipulovanou pravdu, můžou lhát. To znamená za mě ověřování je asi 

ideální jít až k tomu samotnému zdroji nebo k nějakým věcem, které s tím přímo souvisí. Třeba se podívat na tu 

NASU, jak se tam o ní píše. 

T: A jakým způsobem se rozhoduješ o tom, co je a není pravda v online světě?  

I: (přemýšlení) Asi první věc, na kterou si dám pozor, když vidím nějakou zprávu, je jestli vidím, že to chce 

vyvolat v člověku emoce nebo ne, to je podle mě první takový reflex, že nám chce něco prodat, a že to nemusí 

být nutně objektivní, ale že i minimálně ten autor sám má nějaký názor, který chce prosadit a který chce 

prodat, to znamená, to je pro mě asi první věc, podívám se, jestli tam je citové zabarvení nebo ne. A potom se 

dívám samozřejmě na ten zdroj jako takový. Když se podíváme třeba na Ameriku, dalo by se jako prokázaně 

říct, že CNN je pro ty levicové konzumenty médií, a že prodává ten jejich názor a Fox News je zas pravý opak. 

Takže úplně minimalistický způsob získání pravdy je podívat se po nějakém incidentu na CNN, podívat se na Fox 

News a udělat si z toho průměr. To je podle mě jako nejméně úsilí, když to tak řeknu. 

T: Jak bys definoval pojem falešná zpráva? 

I: Jako fake news? Nemyslím si, že se musí jednat přímo o něco, co je lež, protože na to by se dalo velice snadno 

jako přijít, ale myslím si, že fake news je cokoliv, co manipuluje s pravdou. to znamená, oni můžou brát část 

pravdy, tu část pravdy citově zabarvit nějakým komentářem, a to už bych bral, to se nedá asi nazvat jako fake 

news, protože ono to je jako pravda, ale ten člověk, který to sleduje, bude mít úplně jiný názor na tu situaci. 

Konkrétně třeba CNN o tom psalo, že byl zabit nějaký černoch a tam bylo, že sestra toho zesnulého, chce mír, 

chce pořádek a klid a tam byl konkrétně klip, kdy prostě říká, že nechce nepokoje a tak dál, a záměrně tam něco 

vystřihli, co změnilo smysl toho výroku. Tak to už je trochu fake news, protože ten kontext vyjde úplně, ale 

úplně kompletně jinak, než to bylo doopravdy. A bohužel z toho jsou provinilé i mainstream média, tipl bych, že 

skoro i ty hlavní, protože už jim nejde nutně o pravdu, ale o to, aby se sledovali a to zajistí, že lidem, se potvrdí 

konfirmační bias, a že vyvoláš emoce.  

T: A mohou být falešné zprávy podle tebe užitečné? 

I: Můžou být užitečné pro šíření nějaké konkrétní agendy či ideologie, ale podle mě jsou užitečné spíše pro… 

jako pro jednotlivce asi spíše třeba pro trénování kritického myšlení, možná? Nevím. Jako k čemu nám je fakt, 

že neznáme pravdu, nebo jako, čistě mezi námi, já si myslím, že objektivní realitu nikdy nepoznáme, a že je fajn 

ve svém osobním životě občas nežít hodně v realitě, pokud je člověk šťastnější. Já nutně nemusím vědět, že mě 

někdo nemá rád, pokud mě to neovlivňuje a pokud ho třeba skoro neznám. Za mě stojí za to nežít nutně v 

úplně přehnané realitě, protože realita není vždy úplně pěkná, já si myslím teda, že je pěknější, než si 

doopravdy myslíme, ale zároveň, jak říkám, kdyby mě třeba někdo nesnášel, ale já bych toho člověka skoro 



 

vůbec neznal a nějak se s ním nebavil, tak kdybych to věděl, tak jsem díky tomu smutnější, ale když to nevím, 

tak mě to netrápí a zároveň to nijak můj život neovliňuje, ale co se týče tématu. Tak myslím si, že to, že žijeme 

ve lži, nám ničemu nepomáhá a myslím si, že je to ten důvod, proč máme tak rozdělený národ, protože máš 

půlku lidí, co sleduje TV Barrandov a TV Prima, půlku lidí, co sleduje ČT1 a myslí si, že je to objektivní 

zpravodajství a pak jako máš dvě reality, které jsou společně neslučitelné a ty lidi se prostě nenávidí a nechtějí 

se navzájem pochopit jo. To znamená, že si myslím, že je to jenom ke zlu, je to jenom ku prospěchu jako 

řekněme mystifikačních teorií. Ale myslím, že z rozděleného národu může benefitovat nějaká korporace nebo 

vláda, to je vlastně to, co se děje většinu času v Americe teď a máme to my při prezidentských volbách, máme 

to při parlamentních volbách…  

T: A tady z té tvé definice falešné zprávy, který z těch článků bys označil jako falešnou zprávu? 

I: Určitě ten joke, tu satiru.  

T: A ještě nějakou jinou? 

I: Jako nemůžu říct stoprocentně, že je to falešná zpráva, koronavirus Peková, ale tady bych už měl pocit, že mi 

není říkána celá pravda, anebo, že je s tou pravdou manipulováno. Jo to znamená, to bych mohl označit jako 

fake news. Ten zbytek si myslím, že není nutně třeba objektivní zpravodajství, takže jsou tam sdílené názory 

nějaké, ale neřekl bych, že je to fake news. Ideálně by mělo být asi řečeno, že tohle je názor redaktora atd..., ale 

nespadá to pod tu škatulku fake news.  

T: Tak to je všechno, moc děkuju.  

  



 

Příloha č. 6: Informant 6 – přepis rozhovoru (text)   

Rozhovor ve formě videohovoru vedený 30. června 2020. 

Informantka je třiadvacetiletá studentka španělštiny ze středně velkého města. Média se snaží sledovat alespoň 

jednou týdně. Primárně čerpá z internetu a využívá zahraniční zpravodajské zdroje více než ty české. Používá 

sociální sítě. 

Vztah informantky k médiím je spíše negativní. Ačkoliv se snaží média sledovat, aby byla informovaná o dění, 

přináší jí to spíše negativní pocity. Cítí, že v médiích jsou zprávy prezentovány podle nějakého vzorce, a příjemci 

tak získávají informace pouze z určitých oblastí a informace se podle ní dost opakují. Celkově jde u informantky 

vidět, že se snaží působit jako kritický příjemce médií. Snaží se nedávat na první dojem, ale ve výsledku stejně 

tento první dojem prezentuje. Tato interpretace vyplývá i z toho, že média sleduje, aby nepůsobila ve společnosti 

„hloupě“. Některé z textů na ní působí zmateně a v takovém případě si není přilíš jistá v tom, jak daný článek 

posuzuje.  

T: Jak bys popsala svůj vztah k médiím? Spíše pozitivní, negativní nebo neutrální? 

I: Hrozně ráda bych je sledovala častěji, ale v podstatě, když koukám na televizi, tak mě to hrozně štve upřímně. 

Takže asi negativní. 

T: A co přesně v tobě vyvolává tyhle pocity? 

I: Jakoby hele oni furt omílají to samé dokola a nedozvíš se vůbec nic. Prostě ti dávaj furt jednu a tu samou 

informaci, i když se to třeba nijak nevyvíjí. A spoustu jich taky neřeknou. Já chápu, že oni musí vybrat nějaký 

specifický, takže když se třeba jedná o Kolumbii, tak to není tak podstatný, ale stálo by aspoň okrajově to nějak 

zmínit třeba.  

T: A co sama od médií očekáváš? Jakou mají podle tebe funkci? 

I: No podle mě by měli informovat o hlavních událostech, ale jak doma tak ve světě. Ale podle toho si 

samozřejmě média vybíráš, podle toho, jestli informují o domácím nebo světovým. Takže podat smysluplnou, 

krátkou, výstižnou informaci. A ne třeba rozšiřovat paniku, to se mi zdá, že taky dost dělaj. A celkově se 

zaměřujou hlavně na to negativní. Takže možná by bylo fajn i trochu pozitivního. 

T: Podle čeho by se měly vybírat ty hlavní události, ty důležitý. 

I: To je jako velmi dobrá otázka…  

T: No jako podle tebe, co si myslíš, že by mělo být to kritérium. 

I: No asi hlavně to, co se dotýká obyvatelů té země a potom, co ta země řeší s ostatními zeměmi. Určitě nějaký 

hrozící nebezpečí, ale až v případě, že opravdu hrozí. A taky jako že, víš co, podle mě je nějaká určitá definice 

všeobecného přehledu, jako politika nevím a takovéhle věci, které by se měly zmiňovat a je to všeobecně daný. 



 

T: Tak já ti pošlu odkaz na první článek. Celkem jich bude šest, prosím projdi si jej a dej vědět, jakmile budeš 

mít hotovo. Snaž se asi to číst tak, jako když čteš normálně. 

I: (čtení textu) Hotovo. 

T: Tak mi řekni, jak na tebe ten článek působí. Jaké z něj máš pocity? 

I: Jako upřímně, mám pocit, že mi to neřeklo vůbec nic, protože na začátku to říká, že teda je možný, že jo, a 

pak to říká, že je vlastně možný, že ne. Ale jako není to úplně, že by ti to řeklo teda, jestli jo nebo ne. Spíše ti to 

tady háže nějaký hypotézy a ty si tady s nima dělej co chceš. 

T: A to je podle tebe dobře nebo špatně? 

I: To mně osobně to vadí, protože mi to neřekne jasnou informaci. Ale teda jako je asi pravda, že stejně by sis 

měl ještě vyhledat ještě nějakej jinej zdroj, ale že by se lidem chtělo hledat tolik, to si nemyslím. Já si myslím, že 

prostě chtějí tu informaci a aby byla platná, pravdivá. 

T: Takže ty jakoby ideálně bys chtěla třeba tady v tomhle článku, abys na konci, když si to přečteš, měla tu 

informaci, jako že bylo to takhle nebo bylo to takhle. 

I: Jo, přesně. 

T: A když se zeptám na tu důvěryhodnost? Tu bys ohodnotila jak? 

I: No, vzhledem k tomu, že to zmiňuje Reuters, tak by se mi zdál jako důvěryhodný a vlastně WHO, ty ostatní lidi 

jakože úplně neznám a nevím, jestli britská univerzita East Anglie super nebo ne. Ale asi vlastně bych řekla, že 

jo. 

T: Takže na tebe působí spíše důvěryhodněji? 

I: Jo, kdyby mi dal tu informaci jako jednu, tak bych tomu věřila, že tomu tak je. 

T: A kvalita toho článku? Působí to na tebe jako kvalitní článek? 

I: Jakoby pro neodbornou veřejnost si myslím, že je to dobře napsaný. Jakoby pro laiky, tak aby to pochopili, 

dejme tomu dostali nějakou informaci, i když ne jednoznačnou. Nebo nějaký tý informace. A i se ti to snaží 

vlastně dávat ty jména a podstrkovat vlastně ty důvěryhodný zdroje a fotky taky fajn. Já si myslím, že jo, kvalita 

dobrý. 

T: A kdybys měla říct nějaký prvky, kritéria, podle čeho hodnotíš, že je to spíše kvalitní článek. Tak by to bylo 

co? 

I: Tak zmiňuje to ty známý organizace nebo agentury, zmiňuje to už věci, který jako víš. Takže ti to dává nějaký 

fakta, který máš a tudíž ti je potvrzuje, takže víš, že to se nemůže až tak tolik lišit. 

T: A jaké konkrétní fakta máš na mysli? 



 

I: Jakože nejvíce postižená provincie třeba, což jsme slyšeli už třeba asi milionkrát, nebo projevy covidu a tak. 

Ale zároveň to pak říká, že se to objevilo ve Wuchanu v prosinci. Ten graf působí docela důvěryhodně, že to 

nemá jen fotky, ale má to jakoby tohle znázornění situace.  

T: A je tam něco na co ses při čtení soustředila? Žes tam třeba při čtení vyhledávala nějaké konkrétní věci? 

I: No určitě jsem čekala, že tam bude něco jako Reuters nebo WHO. Pak jsem si říkala, že bych mohla znát 

nějaký ty lidi nebo tak, ale to se nestalo. Že jsem tam čekala něco jako Oxfordská univerzita nebo něco 

takového. No a pak jsem si říkala, protože to jako vím, ty jo možná, že ten obrázek prostě je úplně odněkud 

odjinud.  

T: Jako, že tě to napadlo, že by to mohlo být…  

I: Jo jo. Ale upřímně ten graf jsem si zas tolik neprohlížela, jenom mi přišlo hezký, že to tam je.  

T: A chyběla ti tam naopak nějaká informace, kterou bys tam chtěla mít? Nebo nějaký aspekt. 

I: Ty jo, asi mi to… že by mi tam něco chybělo asi říct nemůžu si myslím. Kromě tý odpovědi se mi nezdá, že…  

T: Dobře, tak teď ti pošlu další. Je hrozně dlouhý, takže asi si projdi nějak ten článek. Nechám to na tobě, 

kolik času, tomu budeš chtít věnovat. 

I: Ježiš to vypadá hezky. 

(čtení článku) 

T: Tak jo. Stejná otázka, jaký máš z toho článku pocity? Jak to na tebe působilo? 

I: No mě to skoro až pobavilo občas někde. 

T: A proč? 

I: Třeba otázka za milion - je výborná fráze, a ne no, přijde mi to úplně absurdní. Já bych tomu třeba byla 

ochotna věřit, kdyby to nebylo podaný tak, jak to tady podávají. 

T: A to je jak? Víc to definuj. 

I: No je to skoro… jak z nějakého bulvárního článku, že se tě snaží odkázat na jenom ty pro ně důležitý 

manipulativní věty, proto je tak vypichují tím tučným písmem. Úplně volající nadpisy a vykřičníky a tyhle věci. 

Jsem z toho taková konsternovaná bych řekla.  

T: Takže to na tebe působí spíše negativně? 

I: Jako Že bych tomu určitě nevěřila. 

T: Takže když bych se zeptala na důvěryhodnost? 

I: Vůbec, nedůvěryhodný. Jakože i přesto, že tady citují tu zprávu toho, tak to bych si asi ještě radši našla, 

protože si nejsem úplně jistá, že citují opravdu tu zprávu těch Američanů. 



 

T: Myslíš to Nature? 

I: Jo jo. 

T: A kvalita toho článku? 

I: No je to jakoby tak hrozně hovorově, nebo aby se to přiblížilo lidu, aby sis připadal, že ti to podávají fakt nějak 

srozumitelně. No a je to hlavně jen jednostranně zaměřený. No jakoby tady ti dávají aspoň zase tu informaci 

jednu. To je to co mi vadilo v tom předchozím, že ti dali ty dvě a tak, tak tady ti dají sice tu hlavní, ale je takový 

hrozně jenom ona je boží, jednostranně zaměřený prostě a obhajují jenom tu svoji pravdu, ale úplně jako 

nepodloženýma věcma.  

T: Jo, takže to na tebe působí jinak, než jak na tebe působil ten předchozí článek? 

I: Jo. 

T: A je něco, co ti tam chybí v tom článku?  

I: (přemýšlení) 

T: Něco co by třeba mohlo zvýšit kvalitu nebo důvěryhodnost toho článku? 

I:  Mně asi hrozně vadí ty vytučněný věci tam, protože to hrozně láká k tomu vlastně číst jenom, to co oni chtějí, 

abys četla, takže to… možná kdyby to tam nebylo tak se to hned čte jako líp. A jakoby já nepochybuju o tom, že 

jsou tady nějaký fakta, ale prostě to je celý hrozně divně podaný. Hele my jsme objevili tenhle… jako že z toho 

chtěj udělat prostě senzaci a ne informaci ti dávat.  

T: Takže máš pocit, že tam prezentují nějaký fakta, ale ten způsob, jakým je prezentují, není jako uplně 

dobrej? Chápu to správně? 

I: Ano, i těm faktům, co tady prezentujou, se mi moc nechtělo věřit, i přesto, že bych třeba věděla, že jsou to 

fakta. Že Peková třeba vypěstovala opravdu tohle a tamto, tak bych stejně byla na pochybách, jestli to je fakt 

takhle, protože ten článek je takovej pochybnej.  

T: A ta délka toho článku - oproti tomu předchozímu je delší na první pohled, přijde ti to spíše dobrý nebo 

špatný? 

I: Asi by mi nevadilo dočíst ho do konce, kdybych to chtěla vědět, takže mi to nepřijde tak špatný. Jakoby ten 

předchozí byl opravdu krátký, ale zase měl spoustu informací na jednom místě no, že to bylo výstižný, což 

vlastně od zpráv chceš. Tohle je spíše takové, když už chceš do těch informací dostat hlouběji, tak takhle 

dlouhej by mi nevadil, kdyby mě to opravdu zajímalo, ale do nějaký zprávy, která ti má říct stalo se tohle a tohle 

bych to asi nechtěla číst takhle dlouhej.  

T: Dobře, a je něco, co tě tam zarazilo nebo zaujalo? Negativně, pozitivně? Něco konkrétního? 



 

I: Že tam třeba není ten šéfredaktor přímo podepsanej, ale možná že všichni prostě ví, kdo je šéfredaktor AE 

News. Já teda ne. Nevím, jestli to je běžný takhle, ale myslela jsem, že normálně se tam dávají jména. A to taky 

působí tak jako na konci dopisu nějakého. Tvůj VK nebo něco takového.  

T: Takže bys tam chtěla mít zmíněný jméno jeho? 

I: Jo, to si myslím, že mi jako vadilo hodně. 

T: A dokážeš říct důvod, proč ti to vadilo? 

I: No protože mi to pak přijde, že se nechce ukázat, že jo, kdo to psal. Já chápu, že šéfredaktor je asi jenom 

jeden, ale že se pod to zas až tak tolik nepodepsal pod to, co tady tvrdí. A ještě mi teda vadí ten dlouhej úvodní 

nadpis, jestli se tomu dá ještě říct nadpis.  

T: Tak ti pošlu další.  

I: (čtení článku) 

T: Tak zase, jaký máš z článku pocity? 

I: Tohle je teda hodně bizarní článek. Jako nemyslím si, že 5G může mít nějakou reakci s jakoukoliv látkou a já 

nevím, působí to zvláštně. Třeba jak tam mají ty důkazy v uvozovkách, to působí, že tomu vlastně ani oni sami 

nevěří. Nebo pak tam teda úplně zbytečně pletou Sorose a Babiše, je to takové splácané dohromady. 

T: A je něco, co tě tam zarazilo nebo zaujalo? Nějaké prvky, kterých sis všimla? 

I: Nevím, proč tam třeba je ten covid na té fotce napsaný, jako že to je nějaká páčka nebo co, tomu úplně 

nerozumím. Rozhodně bych se teda našla to info o tom Sorosovi, jestli fakt řekl, že chce zabít ty lidí, že mi to 

nepřijde úplně pravděpodobné. A já nevím, přijde mi, že tak nějak celkově sami shazujou tu důvěryhodnost, 

jako že nechtějí, aby to působilo důvěryhodně nebo nevím. Jak jsem říkala ty uvozovky, to dáváme, když něco 

není úplně pravda. Nebo i jak píšou stoprocentně důvěryhodný a ověřený zdroj čtenář Roman, tak tím, že na to 

takhle poukazují, že to určitě je důvěryhodný zdroj mi naopak přijde, že tím to dělají nedůvěryhodné.  

T: A vnímáš nějaké rozdíly mezi těmi jednotlivými články? 

I: Ten první měl v podstatě důvěryhodné zdroje, které zmiňují většina důvěryhodných zpravodajství, ten druhý 

je měl tak jako půl na půl, a tenhle nemá v podstatě žádný důvěryhodný zdroje, který bys znala. I co se týče 

těch fotek, teď prostě byla nějaká hrozná aféra a oni vždycky o tom pak mluví, že se máš na ty fotky taky jako 

zaměřovat. Tak i ty první byly popsaný odkud jsou, kdo je fotil, kde se vzaly, že si je můžeš dohledat. U těch 

druhejch bylo už myslím jenom popsaný, co se na nich vlastně nachází a tady jsou nějaký palce nahoru nebo co, 

úplně jako nic, takže i to. A ty druhý dva působily vlastně takovým bulvárnějším dojmem, že fakt se tam objevují 

i ty vykřičníky a jenom vybraný slova a snaží se to dělat tak nějak populárně, kdežto ten první byl v podstatě i 

češtinou i jako pravidly nějakýho psaní pro publikum, jakoby odbornější dejme tomu nebo prostě psaní do 

zpráv se to hodně podobalo normálně médiím, kterým prostě lidi věří. Bylo to hezky formulovaný, nic tam 

nebylo jako vyzdvihovaný a jako tak. 



 

T: A který z těch třech článků ti přijde nejdůvěryhodnější teda? 

I: Ten první. 

T: A i nejkvalitnější?  

I: Jakoby co se informací týče jo, ale přišlo mi, že na tom druhém je určitě víc práce odvedeno 

T: A způsob, jakým jsou ty informace podaný? 

I: Hmm, ten první byl, že ti jako řekl informace a pak si je tedy ověř a rozhodni se který chceš teda věřit a ty 

další dva tě v podstatě přemlouvají o tý svojí pravdě, ale dávají ti jenom tu jednu. 

T: A když se zaměříš na konkrétní prvky v těch článcích, tak máš pocit, že některý z těch článků by mohl 

obsahovat něco, co by mohlo být považováno za problematické? 

I: Jakoby, že obvinění vlády USA by mohlo být velmi problematické (smích). 

T: No prostě třeba nějaké prvky, které třeba snižují kvalitu nebo důvěryhodnost nebo tak. 

I: No tak třeba tohlecto, že jo. Prostě nemůžeš obvinit z jednoho dejme tomu tvrzení, nebo jako ani nemáš 

důkaz a vlastně nemůžeš obvinit nějakou vládu, tím bys mohl rozpoutat klidně další světovou válku a prostě. A i 

tady tu firmu s těma letadlama. To ti může způsobit třeba, že už s nima nikdo nikdy nebude chtít lítat prostě 

nebo víš, že ohrozíš něčí byznys, jako asi to není úplně fajn byznys, znečišťuje to vzduch, ale prostě… kdyby to 

bral někdo vážně, tak by mohl před jejich firmou i nějak začít skandovat a budou mít protesty a tak. 

T: A máš pocit, že ten první článek ovlivňoval způsob, jakým ses pak koukala na ty další dva? 

I: Ty jo, a víš, že možná asi jo, já myslím, že tomu asi nezabráníš a vzhledem k tomu, že ten první byl dobrej, 

nebo se mi zdál dobrej, tak jsem pak v těch dalších taky chtěla, abych tam byly pak ty zdroje, aby to tak 

vypadalo. Možná, kdybych si napřed přečetla ten třetí, tak že bych je třeba tolik nekrizitovala. 

T: A cítíš se nějakým tím článkem ovlivněná? 

I: To asi ne. Jako Že půjdu si asi najít jestli to ten Soros řekl, ale nic víc asi. 

T: Tak jo, pošlu ti teď další z jiného tématu. Chceš ještě něco dodat k těmto článkům? 

I: Asi ne. (čtení článku) To jsi taky nevymýšlela ty? 

T: Ne, žádný ten článek jsem nepsala, všechny jsou to skutečné, někde zveřejněné zprávy. 

I: Aha, dobře. 

T: Tak jo, jaký máš z toho článku pocity? 

I: No upřímně úplně rozporuplné jako… 

T: Aha, a proč? Čím to je způsobený? 



 

I: No, já… Já třeba jsem si byla velmi jistá, ale hrozně mě znejistila ta poslední věta, protože absolutně nevím, 

jestli Greta prostě trpěla nějakýma psychickýma problémama a úplně se mi nelíbí, jak se jí ta ženská vysmívá. A 

v podstatě zlehčuje tu situaci.  

T: Jakou situaci máš na mysli? 

I: Celkově jakoby toho na co Gréta upozorňuje, že ona jí tady nespojuje jenom tady s tou dobou ledovou, ale v 

podstatě se vysmívá celýmu jejímu snažení, což je v podstatě jako Trump, protože tady vlastně říká, že žádné 

globální cosik neexistuje.  

T: No a když bys měla zhodnotit kvalitu toho článku? 

I: To je takový, jakoby.. .ten článek bere z Novy, takže to není nic moc extra a těm informacím bych úplně 

nevěřila. Na druhou stranu Nova cituje NASU, čemuž bych asi měla věřit, ale NASU cituje už kdekdo a já nejsem 

si úplně jistá, že tohle všechno NASA řekla, jako, nebo vydala nebo co. A pak mi přijde divný, že tam vždycky 

říká, cituje, jeden z expertů, ale neřekne koho nebo tak, jdi si na ten portál… Dobře, jako asi kdybych si to chtěla 

ověřit tak půjdu. Je hezký, že tam dává ten Facebookový příspěvek jako, aby teda potvrdili, že to tak opravdu 

napsala. Ale vlastně to tam nemá ani co dělat. Jako snaží se prostě spatlat dvě věci dohromady, aby z toho 

udělali nějaký populární, prostě článek, který si lidi přečtou.  

T: A důvěryhodnost hodnotíš jak? 

I: To je asi rozporuplné, protože nevěřím tomu, co to jako říká za informace, ale samozřejmě je samozřejmě 

důvěryhodný, co paní Šichtařová řekla to, co řekla, nebo napsala to, co napsala, protože… nebo věřila bych 

tomu, že to napsala, protože to je tady přiložený na tý fotce. Tomu bych věřila, ale těm ostatním věcem a 

jakoby to, co píše Nova asi taky je, že to vzali z tý Novy, ale těm informacím, který jsou obsažený i v tý Nově 

bych nevěřila. Rozumíš tomu, co tím chci říct? 

T: Jo chápu, že tobě důvěryhodný přijde, že Šichtářová to napsala, ale to, že jakoby ty informace, který jsou v 

tom článku jsou pravdivý nebo důvěryhodný, to už ti nepřijde tak, že bys tomu věřila. A dokážeš říct, proč to 

tak je?  

I: No už jenom proto, že Nova. Protože Nova není nikdy nic moc extra dobrýho. Zadruhý, protože prostě se 

snaží spojit nebo potopit vlastně člověka a spojuje to s nějakou informací, která by měla mít nějakou validitu, 

jakoby že by měla být v podstatě hodnotná, ale napřed ti na začátku úplně shodí člověka, kterej jakoby je s 

tímhle tím tématem spojenej a vlastně ti ho… já nevím, jak to říct.  

T: A když bys měla vyjmenovat něco, co snižuje důvěryhodnost nebo kvalitu toho článku? 

I: Ty zdroje, že tam nejsou. Nebo jako je tam NASA, Nova a pak nějaký nejmenovaní experti. Pak vlastně i ten 

Facebookovej příspěvek snižuje kvalitu, protože to nemá ve zprávě, co dělat. No v podstatě nevím ještě vůbec, 

co si mám myslet o tom posledním odstavci, to tam taky úplně jakože… Já vlastně ani nevím, co ti ten článek 

jako chce říct. Jestli to je cílený proti Grétě, nebo jestli ti to říká prostě hele přijde ta zima. Ani z toho není jasný 

poslání toho článku. Takže vlastně je úplně zbytečný. 



 

T: Kdyby to měl být článek, který má předávat informaci o tom klimatu tak…  

I: …tak to rozhodně teda nepředává… protože ty to stejně zapomeneš, protože se soustředíš na to, ty jo Greta. 

T: Jo takže kdyby to mělo být o tý informaci, tak Greta by tam podle tebe neměla vůbec vystupovat? 

I: Jo. 

T: A jaký informace by tam tedy měly být? 

I: No jako klidně můžou říct jako… hele Nova prostě říká tohle a tamto… a mohlo by tam být klidně a Greta říká 

tohle a tamto, ale ne jako bude muset zpátky do školy a tak. Přijde mi to, jak kdyby si to všechno úplně 

vymyslela. Úplně z ní dělaj nějakou… a ještě ji pak nařknou z nějaký nemoci… Že to na ní jako docela útočí. 

Kdyby bylo o tom, že mluví, že přijde nějaká zima i přesto, že tady nevím, jak dlouho, tadyhle ta holka tvrdí, že 

tohle a tamto… Tak by to bylo, že by se tomu dalo i věřit, ale když to píšou takhle, tím výsměchem, a že na ní 

vlastně útočí, tak je to vlastně takový, že si jenom pamatuješ, že oni tady útočí na Gretu a ona bude muset do 

školy a vůbec tě nezajímá nějaká zima, že to vlastně přijde. 

T: Tak jo. Tak ti pošlu poslední dokument, ve kterém jsou dva články, takže si prosím teď přečti oba. 

I: (čtení článku) Už. 

T: Tak co si o těch článcích myslíš? 

I: No věřila bych jim. Přijde mi, že oba… oba jsou moc hezky napsaný. Ten druhej se mi hrozně líbí, jak je na 

začátku napsaný, že ti úplně navodí tu jako, že to je víš takový pro čtenáře, že to není úplně odborný, ale snaží 

se ti to popsat, že to bude vlastně hrozně super. Takovej… asi úplně nedokážu popsat svůj pocit z toho. Moc se 

mi to líbilo, jak to začíná tak jako literárně. A potom to přejde do těch faktických, kdy cituje a říká ti, co a jak 

bude. A asi je to víc laický než ten první. Právě protože začíná literárně a i se ti to snaží přiblížit celkem jako 

srozumitelně i přesto, že tam samozřejmě udává nějaký zdroje, díky nimž tomu budeš věřit. A ten první je, že to 

není jako úplně odborný, ale je to víc odborný, má tam víc těch zdrojů, a dává ti i víc informací těch technických 

dejme tomu. 

T: Takže kdybys měla jeden z nich vybrat jako kvalitnější, který by to byl? 

I: Jakože informativně myslíš? Protože to, jak je to napsané se mi nejvíc líbí ten poslední…  

T: No je to mediální obsah, takže ve vztahu k tomu, jak podle tebe mají vypadat zprávy v médiích. Podle 

nějakých tvých kritérií, která máš k médiím, tak který bys označila za kvalitnější? 

I: Ten první, teda respektive ten druhý z těch tří. 

T: A důvod? 

I: Protože je napsaný jako klasickej článek z důvěryhodnej zdrojů, který jakoby znám. Má to nějakej nadpis, 

který ti řekne co a jak, má to tam ty odkazy a vysvětlení a v podstatě ti to jenom říká ty důležitý informace a jak 

se k nim dobrali. Vlastně s nima sleduješ tu cestu toho výzkumu tý informace a co bude, ale říká, že zřejmě, že 



 

to jako není definitivní. Takže se pod tím jakoby úplně nepodepisujou, že to tak bude. Spíše tě jen informují, že 

je možný, že to tak bude. Ten druhej se mi líbí z hlediska literárního.  

T: Tam se ti líbí víc ten styl, kterým je to psaný, jo? 

I: Jo jo, ale jako když chceš dostat tu informaci, tak na začátku si říkáš, cože co to jako je. Jako nečtu noviny, čtu 

nějakej začátek románu nebo něco takového.  

T: No a jak hodnotíš důvěryhodnost těch článků? 

I: Oba mi přijdou důvěryhodný, ale protože on ten druhej cituje dost těch věcí, co cituje i ten první. Takže mi 

nepřijde nějakej důvěryhodně lepší nebo horší, myslím si, že jsou oba… že se jim dá věřit.  

T: Takže ti přijdou na stejný úrovni? 

I: Jo. 

T: A když bys tady ty dva měla porovnat s tím předchozím, co se týče kvality i tý důvěryhodnosti. 

I: Tak ten první rozhodně nebyl důvěryhodnej, protože to stavěl na pocitech vlastně… tyhlety to staví na faktech 

a on to staví na pocitech nějaký ženský a neměl vůbec podložený ty věci, který říká.  

T: A chybí ti v těch dvou článcích nějaká informace nebo něco? 

I: ...nenapadá mě, že by mi tam něco chybělo, byla jsem s nima velmi spokojená bych řekla. Jako nenapadlo by 

mě asi o nich pochybovat nějak. 

T: A zase to, co jsem se ptala předtím. Ten první článek ovlivnil nějakým způsobem, jak ses koukala na ty 

následující dva? 

I: Myslím si, že asi ne. Vůbec mi nepřišlo… nebo jako možná podvědomě jsem tyhle brala jako vyšší styl, když 

jsem si o tamtom myslela, že je to naprosto příšerný a hrozný, tak se mi tohleto snáž potom líbilo. Že jako, 

konečně něco normálního, co se dá číst.  

T: Takže kdybys neměla ten první článek, je možný, že by ses na to dívala třeba kritičtěji? 

I: Myslím si, že je to možný, ale rozhodně si myslím, že mě víc ovlivnilo to u těch předchozích, kde jsem viděla 

napřed ten dobrej a pak ty dva špatný, tak jsem je srovnávala s tím jako že tam ten se mi fakt líbil a bylo to fakt 

o ono, kdežto tady to bylo, hmm tak ten první byl hroznej, ale nemá vůbec cenu to srovnávat. Že je to vlastně 

úplně jiná liga. 

T: No a přijdou ti v těch článcích zase nějaký ty prvky, které by mohly být vnímané jako problematické? 

I: (přemýšlení) Hele mně asi ne, možná kdybych byla víc historicky zaměřená a věděla, co se v těch letech 

opravdu dělo. Tak jako… je to možný, že prostě, jako opravdu nevím, že v roce 1600 nevím co… je možný, že 

byla povodeň nebo ne, jako absolutně nevím. Nebo jako já upřímně ani nevím, jestli tady byly častější války v 



 

17. století, nebo ty hladomory… jako asi jo, ale taky si tím nejsem úplně jistá. Takže to na mě působí na mě až 

moc odborně, že tomu budu věřit, protože fakt… to zní odborně a já to nevím, takže…  

T: Tys během čtení těch článků zmiňovala, že by sis ověřila nějaký informace. Tak když se podíváš na všech 

těch šest článků, u kterého je nejpravděpodobnější, že by sis ho ověřila? 

I: Hmm, u toho druhého s tou vědkyní. 

T: A jak bys postupovala?  

I: Asi bych si napřed našla něco o ní z různej zdrojů, jakoby co studovala, co doteď dělala, jestli už takového 

někdy někde prostě řekla nebo jestli působila v nějakejch kauzách a jak dopadly, jestli teda… v jaký situaci se 

nachází teď, jestli by to bylo možný zjistit. Protože kdyby měla třeba nějaký problémy nebo co, tak asi spíše, 

tohlecto řekne… Jestli třeba i ona nemá nějaký problém s Amerikou, jako že prostě jsou to její nepřátelé nebo 

nevím, jestli by ji vzali majetek, uškodili ji nějak, prostě to se dá na nějakejch stránkách úřadu zjistit a tak. A 

potom bych si prošla ten článek a ty odkazy, viz tu americkou zprávu, ale i jestli NATO mělo nějakou tu 

konferenci, jak tam o tom říkali a jestli to fakt bylo to… A taky si myslím, že musí existovat nějaký zápisy z toho, 

z těhle konferencí nebo nějaké výstupy. Tak asi jakej byl výstup a samozřejmě asi jako to… Asi jako nikdy 

nezjistíš, jestli CIA tamhle něco neskrývá, to nezjistíš. Takže takhle asi no…  

T: A když říkáš, že ty to s tou CIA nezjistíš, jak by to tím pádem zjistil ten autor toho článku? 

I: No to je dobrá otázka. No ledaže by tam měl někoho nasazeného a tím pádem by stejně nemohl říct svůj 

zdroj, protože… takže by ses nikdy nedozvěděla pravdu (smích). 

T: A když by sis hledala informace o té vědkyni, o té Pekové, tak co bys tím sledovala. Proč bys tohle dělala? 

I: Abych v podstatě zjistila profil její osobnosti dejme tomu, jestli prostě bych ji považovala za důvěryhodnou. 

T: A co pro tebe znamená důvěryhodný zdroj? Jak bys jej definovala? 

I: Když mají informace od dvou nezávislých lidí, tak bych to už považovala za ověřený zdroj a potom, jako to je 

špatně stejně, ale když berou jako zdroj tyhle organizace, který se na danou problematiku zaměřujou, tak bych 

to taky považovala za důvěryhodný a tam by mi asi stačilo, hele WHO řeklo. Ale asi to není úplně dobře, protože 

WHO se taky může mýlit, ale považovala bych to za důvěryhodný. 

T: Takže by záleželo z jakých zdrojů, těch prvotních, by to vycházelo? 

I: Jo. 

T: Dobře a co naopak je pro tebe nedůvěryhodný zdroj? 

I: (přemýšlení) Jeden divák řekl… třeba. A jakoby u těch sociálních sítí já nikdy nevím prostě jo, když prostě 

někdo něco napíše na Twitter, tak to může být jeho myšlenka, ale taky to může být fakt, to záleží, co to je za 

informaci. Když napíšou, dneska jsem byl předávat tuhle cenu, tak si to můžeš ověřit a asi ti nebudou kecat, ale 

když napíšou dneska jsem spal s touhle ženskou, tak to asi nemusí být úplně pravda.  



 

T: Když se ještě vrátíme k tomu ověřování, tak ty si v běžným životě ověřuješ informace, když si takhle něco 

čteš?  

I: No jako u mě to záleží, o čem to je. Když to je… já třeba nemám ráda politiku, takže třeba o politice si to 

neověřuju, ale třeba o tomhle tom globálním oteplování bych si to ověřit šla, protože mě to zajímá. Nebo věcí, 

které na tebe mají ten dopad, jako třeba koronavirus, ten bych si třeba ověřovala. 

T: A ověřila sis někdy teď v tý době nějakou zprávu o koronaviru? 

I: No na začátku, ale teď už moc ne, teď už mě to hrozně nebaví. 

T: A dalo ti to něco, když sis to ověřila? 

I: No víš, že asi ne hele, že jsem si říkala hmm, tak asi mají pravdu, ale že bych jako… pak začaly chodit všechny 

ty, možná to vzniklo v laboratoři a pak vlastně asi ne, a nikdo to vlastně neví, a já vlastně nevím, čemu mám 

věřit v tomhle. To je pravda. 

T: A důvod, proč tomu ověřování věnuješ ten čas? Dokážeš říct, proč si chceš ty zprávy ověřit? 

I: Asi abych nebyla za blbečka. Jakože abych pak někam nepřišla a neřekla, já nevím jakože, koronavirus 

vymysleli v americký laboratoři a všichni by na mě koukali a řekli, hele seš úplně mimo jako. Takže jako získat 

nějaký znalosti. Jinak jako… si myslím, jako že kdyby se to týkalo já nevím… možná že v tý politice by bylo dobrý 

to ověřovat, abychom se nedostali do nějaký situace, že prostě budeš někoho volit a oni tě tady pak zavřou 

všechny, tak to by bylo dobrý si ověřovat, ale v těhle případech jako koronavirus a tak, tak to dělám jenom kvůli 

tomu, abych nebyla za blbečka. 

T: A přijde ti jednoduché si ověřovat informace? 

I: Já myslím, že ne. Je to hrozně těžký, protože nevíš, komu vlastně můžeš věřit. A ono je, vlastně ani ty lidi to v 

podstatě neví. Viz jako ten koronavirus, to podle mě jako nikdo neví. Ti jedni vědci řeknou tohle, další řeknou 

tohle a je to padesát na padesát v podstatě, takže se společnost shodne na tom, že kdyby to vzniklo v 

laboratoři, tak je to super nehumánní, takže to tak nebylo. Víš jako… není to lehký. 

T: A jakým způsobem se rozhoduješ o tom, co je a co není v online světě? 

I: Já si myslím, že to každý podle toho, jaký má přehled o světě, myšlenky a názory. To tě podle mě hrozně 

definuje, i jako třeba tvoje sociální zázemí a co třeba slyšíš doma. Podle toho si formuješ nějaký názor a potom 

si řekneš, hmm, já ale od malička slýchám nevím co, takže jsem přesvědčená, že je to takhle, takže tomuhle 

nebudu věřit. Ale jakoby i ve škole ti, někdy, na to narazíš prostě. Při hodině češtiny třeba, že víš, jak vypadá 

bulvár prostě a čemu rozhodně nevěřit, ale těm kterejm, který vypadají důvěryhodněji, tam už potom 

nedokážeš rozlišit ani nějak jako rozumně. To je už jenom na nějakém tvojem uvážení, a to má každej, a já 

upřímně vůbec nevím, podle svých hodnot asi nějak a víru ve svět. 

T: A jak bys definovala pojem falešná zpráva? 



 

I: (přemýšlení) Alespoň napůl smyšlená zpráva, informace. Myslím si, že musí mít kousek pravdy třeba nevím, 

jako neříkám třeba padesát procent, ale aspoň kousek, aby to nebylo hned na první pohled vidět. 

T: A myslíš, že falešné zprávy mohou být k něčemu užitečný? Myslím jako lidem. 

I: Můžou třeba předejít nebo zastavit nějakou paniku, ale možná by bylo místo toho lepší neříkat nic, i když to 

by možná bylo i horší. Takže si myslím, že můžou předejít panice, ale ve velkým množství asi jako špatný. 

T: A jak by mohly předejít panice? 

I: No jakoby, že řekneš tu informaci, že začátek dobrý a konec je nějakej jinej a pak to se svojí vládou někde 

potají vyřešíš a těm lidem to jako neřekneš, tak vlastně by bylo zbytečný, kdyby oni měli tu pravdivou informaci 

celou. Oni prostě ví, že ten problém je, ale jsou vlastně v klidu. A neví jakej to má rozměr a co se může stát a 

vlastně jim zatajuješ v podstatě informace a říkáš jim třeba, že to bude dobrý. Tak to jo, ale v případě těch 

falešnejch, jakoby špatnejch, zpráv, třeba že za to může USA, tak tam v tom nic dobrýho, nebo dobrýho, jak pro 

koho že jo, třeba nějakej jinej stát by z toho mohl nějak těžit… taky by to mohlo vyvolat válku a ovládnutí světa 

někým, záleží kdo je vysílatel, a jaký to má záměr. Ale pro lidi to má podle mě jen to, že to může předejít panice. 

Ale pro vysoký představitele by to mohlo mít velkou, mohlo by to být jejich velká pomocná ruka. 

T: A myslíš si, že by falešné zprávy mohly být pravdivé?  

I: Myslím si, že ne. 

T: A proč by někdo mohl označit falešnou zprávu za pravdivou? 

I: (přemýšlení) Asi protože by jedině věděl, že je pravdivá, nebo že by chtěl manipulovat dál. (přemýšlení) No, 

oni vlastně označují falešný zprávy za pravdivý, ne. Takže proč by to dělali jo… no jedině, že chtějí něčeho docílit 

a sledují nějaký svý zájmy a jejím jedno vlastně, že těm lidem lžou.  

T: A dokážeš říct nějaký důvody, proč by čtenáři vyhledávali falešné zprávy? 

I: Aby se uklidnili, protože nechtějí věřit třeba něčemu, že je to tak špatný. Že je to špatný, tak hledaj třeba 

útěchu. Tomu bych věřila. Nebo hledají podporu nějakého svého názoru. Snaží se podpořit nějakou svou vidinu 

světa taky.  

T: A poslední otázka, kterou z těch zpráv, cos četla, bys označila za falešnou zprávu? 

I: (přemýšlení) Tu třetí s těmi chemtrails. 

T: A proč? 

I: Protože prostě říká fakta, ale absolutně spolu nesouvisí. A nemá tam teda všechno smyšlení to ne, ale je to 

absolutně blbost prostě. Spojuje nějaká fakta, plus je doplňuje domněnkami, ale fakta, která spolu ani jinak 

nesouvisí, prostě je tam nějak hodí, aby to bylo jako, hele to je pravda a pak to doplňuje svými domněnkami a 

výmysly. 



 

Příloha č. 7: Informant 7 – přepis rozhovoru (text)   

Rozhovor ve formě videohovoru vedený 1. července 2020.  

Informantka je středoškolsky vzdělaná pětačtiřicetiletá žena z velkoměsta, která se snaží sledovat média 

pravidelně, konkrétně alespoň jednou denně. Pracuje jako interiérová designérka. Jako zdroj informací používá 

internet či televizi a využívá také sociální média. Na sociálních sítích je aktivní hlavně ve sdílení obsahu.  

Informantka svůj vztah k médiím hodnotí jako neutrální, ale z rozhovoru vyplývá, že její důvěra v média při 

zpracování určitých témat není příliš vysoká a je skeptická vůči tomu, co je v médiích pravda. Je zajímavé, že 

sociálním sítím klade vyšší důvěru než médiím, které bychom mohli považovat za bulvární. Zmiňuje, že média 

občas poskytují nesrozumitelné informace. Co se týče posuzování článků, tak má problém vyjádřit svůj názor na 

texty, případně tento názor odůvodnit. Většinou se uchýlí k pocitovému hodnocení a necharakterizuje žádná 

kritéria. Vnímá je dost intuitivně a na první pohled zde hrají velkou roli emoce (dokonce bych řekla, že ze všech 

informantů nejvíce). Je velmi nesoustředěná, ke článkům se často vrací, působí nejistě a neznale. 

T: Tak první otázka, co je podle tebe úkolem médií? Nebo co ty očekáváš od médií? 

I: Hmm, informace hlavně. 

T: A jaké ty informace by měly být? 

I: Hmm, určitě pravdivé, nebo no… pravdivé informace. 

T: Co v tobě evokuje, jaké třeba charakteristiky v tobě evokují to, že to bude pravdivá informace? 

I: Je to ta důvěra asi v toho prostředníka, v to médium, které dává ty informace, tak je to ta důvěra v to. 

T: A jaká ty média považuješ za důvěryhodná? Jak bys definovala důvěryhodné médium? 

I: Asi forma je úplně jedno, jestli to je televize nebo noviny, nebo případně nějaký Facebook, nějakého něco… 

Ale spíše kdo to spravuje asi… Nebudu číst Blesk nebo takhle, protože ta informace nebude pro mě úplně 

důvěryhodná.. nebo nějaké, co spíše se věnujou bulváru nebo tak. Takže to beru asi spíš v uvozovkách, ale asi 

tak... 

T: No a když bys měla říct, jaký je tvůj vztah k médiím, tak je spíše pozitivní, negativní nebo neutrální? 

I: Vzhledem k času, který tomu můžu věnovat, tak asi takový neutrální. Někdy ale nevím moc, co si mám myslet. 

Třeba teď v dnešní době, zrovna dnes, kdy se zrušily roušky, tak myslím si, že spoustu lidí nemá správné 

informace, protože to bylo podáno tak, že celý Moravskoslezský kraj nemá vlastně mít roušky už v uzavřených 

prostorech, pouze Frýdek-Místek a Karviná a přilehlé k němu blízké obce, což je nějaký Frýdlant a podobně, jo 

tam jich je vypsaných… Ostrava tam vůbec nebyla, ale přesto jsem se setkala s tím, že to v uzavřených 

prostorech, jako v centrech v obchodních centrech, vyžadují v některých obchodech. A tvrdila mi paní, že 

prostě jsou za to sankciováni, že za to mají postihy, a že opravdu pořád ty roušky to.. že si mám přečíst nějaký 

článek z hygienické stanice jo... 



 

T: Takže ti přijde, že ty informace jsou nejasné, nesrozumitelné? 

I: Nesrozumitelné bych řekla, protože já tu informaci mám od svého zaměstnavatele, že roušky už se nenosí v 

uzavřených prostorech, už je nenosíme, tím pádem máme zrušené i jako další přestávky, ale když jdu do jiného 

obchodu, tak to vyžadují, ale je to hrozně individuální. Tohle mě teda spíše překvapuje, že jsou z těch informací 

zmateni. 

T: Takže vyžaduješ pravdivé a srozumitelné ty informace, jo? 

I: Ano, měly by mít hlavně jednoduché a stručné, když se třeba jedná o takovou věc, tak by to mělo být jasně 

dané a ve všech těch by měly být sjednocené. Pokud teda to novináři pochopili tak, že to je pro celý 

Moravskoslezský kraj, a pak vyšlo, že to je na určitých místech jen, tak by se to mělo sjednotit, jakákoliv média, 

která se tím zabývají by se měly srovnat na jeden názor, protože měla by ta informace plynout od 

důvěryhodné… ať je to stát, vláda, tak prostě… mělo by to být jasné a stručné, jasné, pochopitelné pro všechny. 

T: Teď si prosím otevři článek číslo jedna. Projdi si jej a pak až ho budeš mít přečtený, tak dej vědět. 

I: (čtení článku) 

Už mám přečteno. 

T: Tak mi řekni, jak na tebe ten článek působí. 

I: Důvěryhodně, věřím tomu. 

T: A proč? Jako důvod, proč to na tebe působí důvěryhodně? 

I: No protože sleduji situaci koronaviru a jsou tam udané, hmm… jako od určitých jmen, i když člověk si to 

nezjišťoval, ale sleduji celkovou situaci, takže pro mě jako ten článek přijde důvěryhodný, takže… věřím, že ten 

lékař nebo ten epidemiolog je opravdu lékař jo.. věřím tomu takhle. 

T: Takže ty osoby, které jsou tam citované, ti prostě přijdou důvěryhodné, proto ti celá ta zpráva přijde 

důvěryhodná. 

I: Ano.  

T: A jak bys zhodnotila kvalitu toho článku? To jak je to napsané. 

I: Hmm… (přemýšlení) Srozumitelně.  

T: Přijde ti to srozumitelné, takže bys to hodnotila jako kvalitní článek? 

I: Já bych to hodnotila asi takových 7 bodů z 10  

T: A kdyby ses měla zaměřit na nějaká kritéria, která podle tebe jsou v tom, že to je kvalitní, které dělají ten 

článek kvalitní, tak co by to bylo? 



 

I: Hmm..tak je tam nějaký nadpis.. teď nerozumím, jestli se jedná o to, jak je zpracovaný, to co tam je v tom 

článku, nebo jak to vypadá na první pohled. 

T: Celkově. Co v tobě evokuje to, že to je kvalitní článek. 

I: Jako asi, jak je to napsané, tak to asi není moc kvalitně napsané... 

T: Proč? 

I: (Přemýšlení) různé velikost písmen, které mi vadí, protože mám problém s očima, tak asi pro mě ten první 

moment, ale jakoby to co je vlastně… v tom článku obsažené, tak vnímám jako pozitivně, jako dobře napsané. 

T: Tak jako forma, ten styl, jak je to napsané ti přijde v pořádku, jo? 

I: Ano. 

T: A je tam něco, co tě zaujalo nebo zarazilo, čeho sis všimla na první pohled? 

I: Ta fotka. 

T: A proč? 

I: No použitá asi ta maska. To je spíše asi maska na šnorchlování v Egyptě asi…  

T: A jaké to v tobě vyvolává pocity, že tam je ta fotka? 

I: Hmm… asi zoufalý… asi se člověk cítil v ten moment zoufalý, že si dal na ten obličej cokoliv, protože měl 

strach.  

T: A přijde ti, že ta fotka koresponduje s tím, co je v tom článku? 

I: Hmm… no víceméně ano, protože pokud oni byli v té situaci, v té Itálii se to začalo šířit už někdy na podzim a 

nevědělo se o tom, co to je za nemoc a… tak lidé asi dostali panický strach a začli se chránit čímkoliv, jo… Měli 

pocit jako, že cokoliv si dají na pusu, tak je to ochrání, protože ta informovanost tam nebyla asi tak velká, ne že 

nebyla, ale nevěděli o tom… Myslím si, že takhle to bylo, takže lidé to řešili takhle. Prostě zoufalý stav.  

T: A když se podíváš potom na ty, tam jsou vlastně prezentované nějaké názory. Přijde ti to vyvážené ten 

článek? 

I: Hmm… asi ano. Nějak jsem se nad tím nepozastavovala... 

T: Chybí ti tam nějaké informace, co bys tam třeba vyžadovala? 

I: Hm, (přemýšlení) nevím… ne teď si to neuvědomuju… možná, jak se přišlo na to, že to je covid, že to je ta 

nemoc… odkud to nějak, protože tady jsou nějaké příznaky, někdo, že se šířila nějaká chřipka, a pak tam je, že 

jsou to příznaky covidu, ale kdo řekl, že to je covid, ten virus, nebo nějak více k tomu Covidu asi tohle to, když 

jako nebyl diagnostikován, ale více asi k tomu, něco bližšího, jak na to teda přišli, jo... že to je tato nemoc, že to 

není chřipka. 



 

T: Teď si otevři druhý článek. A projdi si nějak první odstavce, celkově si jej klidně nějak projdi, pročti. 

I: (čtení článku) 

T: Jak na tebe ten článek působí, jaký z něj máš pocit? 

I: No věrohodně, protože paní doktorku Soňu Pekovou jsem sledovala a působí na mě věrohodně, protože 

myslím si, že paní doktorka ví asi o čem mluví, vzhledem k tomu, že se tomu věnuje dlouhá léta a prostě působí 

na mě věrohodně. 

T: A působí na tebe věrohodně ten článek anebo ta paní doktorka? 

I: Paní doktorka i ten článek, že vychází z úst paní doktorky samozřejmě. Na co přišla a ty souvislosti, jo… tak 

jako celkem mě překvapilo, asi jsem něco jako tady zaslechla, jakým způsobem, to ona tady vysvětlovala, že to 

pochází, že to není přirozenou cestou ten covid, že to vyšlo z nějaké laboratoře přímo, a trošku mě překvapilo, 

že dokonce ty vojenské manévry z NATA se zrušily, vzhledem k tomu že mají strach takže,... hm myslím si, že asi 

je to biologická válka…  

T: Když si vezmeš ten článek, který jsi četla předtím, tak působí na tebe tenhle jinak? 

I: Odborněji, obsahem toho článku, protože už přiblížil to, co je ten covid nebo názor člověka, který se věnuje. 

Není to bůhví jaký lékař, který se věnuje těmhle těm věcem, má svou laboratoř nebo je součástí nějaké 

laboratoře a působí na mě odborněji jako, vysvětluje co ten covid by asi mohl být, proč, jakým způsobem. 

Samozřejmě pořád mám takové to nutkání, je to opravdu pravda… protože já ale ten názor mám… a to už jsem 

řekla, že si myslím, že je to uměle vytvořené, uměle vytvořený vir, aby zabíjel. 

T: A když se podíváš na formu toho článku, jak je to napsané, je tam něco, co tě zarazilo? 

I: Trošku se v těch odborných názvech, jak tady je, jak nazývají ten covid, že to byl SARS… tady se v tom ztrácím, 

asi je to tím, že je to hodně odborné, takže jsem asi v tom taková… ale asi to není pro mě v tu chvíli důležité, 

pro mě důležité je, že… že mám za to, že to je prostě uměle vytvořený vir. 

T: A když bys měla zhodnotit kvalitu toho článku, tak bys ji zhodnotila jak? A důvod? 

I: Asi 9 bodů z 10, vzhledem k tomu, že ta paní doktorka na mě působí věrohodně… že to má podložené ty 

informace, že se pohybuje v těch zdrojích, co dělá, čemu se věnuje, tak se v tom pohybuje a přijde mi to 

důvěryhodné. 

T: A jsou tam třeba nějaké prvky, které by mohly snižovat kvalitu nebo důvěryhodnost té informace, která je 

tam prezentovaná? 

I: Možná… (přemýšlení) Nevím… nevím. Je to jako samozřejmě názor jednotlivce… hm, samozřejmě… tady… 

nevím asi tak nějak. 

T: A přijde ti vyvážený ten článek? 

I: (přemýšlení) Asi ano. Jo jo. 



 

T: A co je tam ten druhý názor, který je tam prezentovaný? Máš tam názor paní doktorky, a který je ten 

opačný názor? 

I: No tak tady je, že to obviněný, že to vzniklo… teď nevím… v Americe asi… no… což jako oni vyvracejí, což to 

oni bojkotují… takže to je, nevím jestli to úplně chápu, nevím jestli to je názor její… jestli mi to tam neuniklo… 

(znovu čtení článku) no asi tady jsem se možná v tom trochu ztratila…  

T: Takže přijde ti ten článek srozumitelný?  

I: Tak asi na osm bodů z deseti. 

T: Dobře a čím ti to přijde spíše srozumitelné, konkrétně nějaké prvky nebo kritéria? 

I: Jo jako přijde mi to srozumitelné, já nejsem, že bych se tím úplně piplala… jo… jako normální laik, mi to přijde 

jako srozumitelné ty informace, protože stejně ta pravda… je to názor… jestli je to z americké laboratoře nebo z 

čínské laboratoře, to je víceméně jedno, protože si myslím, že je to biologická válka… Takže to jsou potom, 

samozřejmě každá ta vláda se brání tím, protože samozřejmě, pokud to bylo nějak… nevím… přijde mi to 

srozumitelné, protože stejnak ta pravda je někde jinde… takže ten článek sám mi přijde srozumitelný. 

T: A kde je ta pravda teda? 

I: No to asi nikdo neví, to je zase názor, a samozřejmě ty státy se brání, ať je to čínská vláda nebo americká 

vláda, protože pokud to někdo vypustil, tak asi netušil, co možná vypustil, anebo tušil, ale pokud ten vir 

zmutoval a napadá to mnohem víc lidí, než předpokládal jo, tak si myslím, že to prostě už… jo… to už nikoho 

nepotrestá nikdy nikoho, protože to už… to už asi to už by byla válka, když by se zjistilo, že to bylo opravdu 

vypuštěno uměle, tak jak to říká paní doktorka, bylo to mířené na určité lidi, jo… zmutovalo to, napadá to 

samozřejmě… lidi, kteří mají oslabenou imunitu, starší občany, napadá to už i mladé lidi… jo… takže myslím si, 

že pokud by se zjistilo, odkud to vyšlo, tak by to prostě byl asi válečný konflikt. Takže si myslím, že tenhle ten 

moment… hmm, nevím… asi tak nějak…  

T: Teď si prosím otevři třetí článek..a projdi si jej. 

I: (čtení článku) Přečteno. 

T: Jaké máš z něj pocity? 

I: No, že to je blbost (smích) 

T: Proč ti to tak přijde? 

I: To vypadá jak science fiction. (smích) Že nějakým jedním tlačítkem vypustí vir…  

T: Takže ti to nepřijde důvěryhodné ten článek? 

I: Ne a nevím, co to je chemtrails… to slovo vůbec neznám, tak nevím. Mám si ho vygooglit? Jakože signál, co 

je… aha… (čtení článku znovu)... takže ten zvýšený signál, to připojení, co teďka o něm se taky vedou spory, že 

to napadá lidi a oslabuje to imunitu… to jsem něco… je to ono? Teď si vůbec nejsem jistá, něco jsem o tom, asi 



 

slyšela. Nevím, možná říkám hlouposti, ale vím, že, mám pocit, že v Jeseníku je nějaký spor… o tom, že by se 

měl... 

T: Jo ale já bych se spíše bavila o tom článku. 

I: No přijde mi to hloupé, protože aby napadal určité lidi, protože volí určité druhy… ehm, no Babiše tady vidím, 

jako starší populaci, aby… je to taková selekce jo, nevím. No nepřijde mi to důvěryhodné. 

T: A když bys měla říct nějaké prvky, které ten článek dělají nedůvěryhodný pro tebe…  

I: No, že to je nějaký Roman, který pracuje někde, na nějakém letišti, není tam ani nikdo podepsaný pod tím 

pořádně… Je to nějaká redakce, naší redakce, není to konkrétní, jaké redakce… Je to anonymní ten článek, 

může si ho napsat kdokoliv.  

T: A když se podíváš na všechny ty články, který z nich považuješ za nejdůvěryhodnější a proč? 

I: Asi od té paní doktorky Pekové… mi přijde důvěryhodný jako ten článek. 

T: Je to dané tou osobou té doktorky? 

I: Tou formou, samozřejmě tou osobou, jsou tam ty názvy těch laboratoří a různých nevím, ale jsou tam 

víceméně odborné názvy a ehm, ten obsah mi přijde, dává smysl… jde to z úst důvěryhodné osoby a dává mi 

smysl a je tam i pod tím článkem podepsán nějaký šéfredaktor. Nějak mi to dává smysl celkově ten článek, 

nepřijde mi nesmyslný a přijde mi víceméně na 99 % pravdivý… je to samozřejmě názor, ale názor důvěryhodné 

osoby, která má něco pod sebou podložené… což jako ten třetí článek, je to názor nějakého člověka, 

jednotlivce, který prostě… prostě to může být jenom nějaký takový fake bych řekla, aby se lidé báli ještě víc. 

T: Takže bys ten poslední článek označila za falešnou zprávu? 

I: Asi ano. Asi bych se, samozřejmě… když bych dostala tuhle zprávu v době, kdy byl covid, kdy byl nejvíce, jako 

na vrcholu, tak asi bych se nad tím asi hodně zamyslela, protože… asi bych nad tím uvažovala, protože to bylo v 

období, kdy jako… byly nějaké informace, ale nebyly ty informace… bylo to takové všelijaké, zasáhlo to hodně 

lidí. Ale teď, jak to vidím s odstupem času, tak mi to připadá, jako jeden pán povídal. Prostě aby vzbudil v lidech 

více strachu.  

T: A cítíš se nějakým tím článkem ovlivněná? 

I: No určitě od té paní doktorky, protože… ehm… když ho znovu čtu, protože paní doktorku už jsem dřív 

sledovala, tak mě to ovlivnilo, když to čtu znovu, ve mně to vzbuzuje, že je to pravda… ten názor, co se tam 

uvidí a ten poznatek vůbec, strach z té nemoci, že to zasáhlo a jak reagovali, že se zrušilo i to vojenské cvičení… 

manévry hnedka… takže asi působí to na mě důvěryhodně. 

T: Tak tenhle je pro tebe nejdůvěryhodnější a když bys měla vybrat ten nejkvalitnější? Je to ten stejný, nebo 

jiný? 



 

I: No asi taky ta Peková… je to podrobněji ten článek, je to konkrétní, podrobněji, důvěryhodněji… Ten obsah i 

celkové jako... 

T: Tak teď přejdeme na další sadu, takže prosím o otevření čtvrtého článku a o přečtení. 

I: (čtení článku) No…  

T: Tak jaké máš pocity z toho článku? 

I: Já mu nerozumím. 

T: A čím to je způsobené? 

I: Já nechápu, proč by ta Greta neměla jít zpátky do školy, nebo… nechápu, jo. 

T: Takže ti nedává smysl? 

I: Ano, nedává mi vůbec smysl, je to jakoby napřeskáčku. Mluví se o nějaké Gretě, teď se jako píše, že bude 

nějaká doba ledová..a její budoucnost a teďka tam není napsané, proč jako musí zpátky do školy… ona žije 

někde jinde, kde nechodí do školy? Nebo? … Jo… a o nějakých jejích depresích, jako co to má znamenat? Jako 

úplně takový nesmysl… Přeskakuje se tam z jednoho na druhé a mluví se tam o nějaké době ledové a o nějaké 

Gretce a nevím, úplně blbost…  

T: Když bys teda měla zhodnotit důvěryhodnost toho článku? 

I: Tak dvojka asi… nedůvěryhodné, hodně nedůvěryhodné…  

T: A proč? 

I: No už jen kvůli tomu nadpisu: vědci předpověděli malou dobu ledovou, co když Greta bude muset zpátky do 

školy?  

T: A co ti na tom vadí? 

I: No, že něco předpověděli a proč se to týká jenom nějaké jedné Grety… to se snad týká celého lidstva nebo… a 

kdo to je ta nějaká Šichtařová… jo to je nějaká anonymní člověk, Markéta Šichtařová, jo… vůbec nevím jako, 

takové nesmyslné věci. 

T: A co by mohlo zvýšit důvěryhodnost toho článku? 

I: Tak určitě zaprvé, kdo to teda píše, jo… že, a bylo by to, že zasahuje nějaká doba ledová a nějaký ten názor, 

proč ti vědci si myslí, že bude ta doba ledová… protože já nevím je… no prostě nějaký názor na to… nevím, proč 

asi si myslí, že bude doba ledová… že je nějak ovlivněno to počasím, já nevím, porušené prostě všechno… 

nějakými odbornými věcmi, proč si ten názor myslí, ale nechápu, proč tam je vůbec nějaká Greta, a proč by jí to 

mělo ovlivnit. Snad pokud ten názor někdo má, tak to musí být podložené nějakýma, že někde někdo 

vyzkoumal, že já nevím, že se něco, že nějaký vliv počasí, že se někde něco shlukujou, nějaká mračna vlivem 

nějaké prostě… já nevím ozonu nebo nějakýma vlivama, se prostě… že odborně tam někdo vysvětlil, proč má 



 

názor, že bude doba ledová. Nebo zjišťujou to, že se mění ty klimatické podmínky někde jo, ale nechápu, že by 

měla jít znovu do školy… nerozumím tomu vůbec. 

T: Kdyby sis měla ověřit tu informaci, která tam je prezentovaná…  

I: Tak bych si asi šla na Google a asi bych si vyhledala možná, asi bych si jenom zadala něco jako blíží se doba 

ledová nebo nějaké možná, asi bych se snažila, pokud bych samozřejmě časově, pokud bych měla čas… tak bych 

se snažila, nebo by mi to vrtalo hlavou, tak bych se to snažila vygooglit třeba, ale tenhle ten článek mě asi ani 

nezasáhl, abych si to googlila. Tam mi nepřišlo nic důvěryhodného ani jako úplně… nepřijde mi to ani úsměvné, 

přijde mi to takové trapné…  

T: Tak teď poslední dva. V tom dokumentu jsou dva články, tam prosím o přečtení obou. 

I: (čtení článků) No…  

T: Působí na tebe jinak než ten předchozí článek? 

I: No působí na mě důvěryhodněji, je to podložené… je to i jakoby… mají to podložení, i ten letopočet, kdy se 

tam objevuje… jako mají to nějak vypozorované, že klesne sluneční aktivita, porušením asi… nevím, jestli 

ozonové vrstvy, nebo nevím jakým způsobem… Přijde mi důvěryhodnější než ten článek předtím, ale zase je to 

taková nějaká možná… nevím… jestli tomu můžu věřit, asi víc ale… už se ale vědělo všechno, že bude konec 

světa a není…  

T: Takže ta informace na tebe působí důvěryhodně, ale moc jí nevěříš? 

I: Asi si to někde v hlavě uložím a jo… asi jí nevěřím úplně, je to takové co kdyby, možná… asi to mají nějak 

podložené, jak to vlivem počasí, jak to všechno funguje, ale není to úplně pro mě… je to věc budoucnosti, a je 

to hrozně daleko… nebo daleko, je to za 10 let… ale… 10, 20 let… no tak… je to možné jako samozřejmě, asi to 

mají vypozorované vliv toho počasí a to všechno, že se to mění ty klimatické podmínky, takže tam ta 

pravděpodobnost je, ale… kdo ví. 

T: Takže seš taková skeptická vůči té informaci, protože to je o budoucnosti a ani v tom článku to jasně 

nedávají…  

I: Ty důkazy asi nějaké jsou, samozřejmě musí odněkud vycházet, což jako ty dva články se někde od něčeho 

odpichujou, každý trochu jinak, ale není to pro mě úplně jako… je to co kdyby…  

T: A když bys měla říct největší rozdíly mezi těma dvěma článkama, tak to jsou jaké? 

I: Hm… (přemýšlení) asi opírají se, tady ten první (respektive druhý), že se opírá o předchozí… co všechno 

vyvolalo různé epidemie, tak oni se opírají o nějaké, jak to mělo vliv toho slunce a ty hemisféry na jiné… jak byly 

různé hladomory, protože bylo takové počasí, takže se opírá o nějaké podložené informace z jakoby z minulosti 

a vidí, jak se vlivy počasí a vůbec mění, tak opírají se o to, z nějaké té databanky jo, která se asi vede, jak to 

všechno působí a proč se to stává, že je zase velké sucho, tak je hladomor jo… šíří se různé nemoci apod. Takže 

se opírají o tyhle informace. A ten, ten druhý článek (respektive třetí) je podložen zase jinými informacemi, 



 

začíná to jakoby z České republiky, že začíná to od nás… taky je to Mladá fronta DNES… a jaké jsou různé… 

jakým způsobem to začíná, no..je to jakoby takový názor, že tam není to podložené nějakou asi databankou, 

kde se berou ty informace, spíše je to nějaký vyšel nějaký názor z nějaké laboratoře a od toho se jakoby… přijde 

mi to nejenom ne úplně podložené, ale názor i toho redaktora, co to psal. 

T: Takže ti to přijde, že je to podložené, ale ten druhý článek, ten obsahuje i nějaký názor toho, kdo to psal, 

jo? 

I: Ano. Jakoby, že takové to srovnání a vychází to z naší, vlastně České republiky, jakoby…  

T: A přijde ti ten druhý článek vyvážený? 

I: Vyvážený… no… možná je to jen takový názor nebo takový poznatek, že tohle může být, že to není… 

Samozřejmě nějakým způsobem je to podložené, protože vzhledem k tomu, že to není úplně nějaký bulvár, ale 

je to… vychází to odněkud z nějakého… co vydala nějaká laboratoř jo… ale je tam dané trošku z toho 

redaktora… vyvážené no… takové… no není to úplně konkrétní, tady vychází asi z nějakého průzkumu, ten první 

článek, z nějaké databáze, která se uvádí… a je tam více faktů… tak asi tak nějak. 

T: A který z těch třech článků bys označila za nejdůvěryhodnější? 

I: Asi ten prostřední. 

T: A čím je to dané? 

I: Asi těmi historickými údaji. 

T: A nejkvalitněji napsaný ti přijde který? 

I: Hmm… možná ten asi ten z Mladé fronty DNES, ten třetí. 

T: A dokážeš říct proč? Proč se liší vnímání té důvěryhodnosti a kvality?  

I: (přemýšlení) Já nevím, působí na mě nějak sympaticky.  

T: Nedokážeš říct, čím je to způsobené? Hodnotíš to spíš pocitově? 

I: Jo to určitě, pocitově.  

T: Z těch všech článků, z těch šesti, máš pocit, že některý z těch článků byl napsaný s cílem nějak působit na 

emoce? 

I: No určitě o tom covidu, že se šíří v letadlech. To mělo určitě vyvolat hrůzu. To je pro mě na tisíc procent fejk. 

A určitě nevím, nevšimla jsem si toho data, ale… jo… (podívala se na datum, kdy byl článek vydán) no tak to 

přesně odpovídá, protože ty informace ještě nebyly, teda pokud víme, tak u nás byly zavřené obchody 13. 

března, začly být roušky, to je 17. března, takže pro mě je to, že se někdo nad tím bavil jako. Vyloženě, že chtěl 

vzbudit hrůzu. Aby zničili společnosti všechny letecké, aby hodili špínu třeba…  

T: Takže ani bys neřekla, že je článek fakticky podložený, že vychází z pravdivé informace? 



 

I: Ne, prostě se někdo bavil, z nudy se někdo bavil. 

T: A ty ostatní články ti přijdou, že jsou fakticky podložené? 

I: No, ten článek, co jsem říkala, o té Grétě… to mi přijde taky nesmysl, jako nepodložené a jak je to napsané, to 

je úplně bez smyslu. Jako pro mě je nejdůvěryhodnější článek asi od té doktorky Pekové úplně ze všech. 

T: A teď teda poslední část. Celkově mě zajímá, jestli v běžném životě ověřuješ informace, jestli to je činnost, 

kterou občas děláš. 

I: Abych pravdu řekla, asi neověřuju, asi to beru nějak pocitově, asi je to hodně ovlivněné, jaký je momentální 

stav, nálada, čas… na to věnovat čas těmhle informacím… ale asi, jako beru to, pokud je to z důvěryhodného 

zdroje nebo pravděpodobně důvěryhodného zdroje, není to z nějakých bulvárních těch, tak beru, že to je 

pravda ty informace, že to není jenom o tom, aby zvýšili sledovanost, takže to beru, že je to pravda. Ale 

samozřejmě všichni se mýlíme a ta pravda může být i někde jinde, ale nicméně neověřuji si to. Spíše někdy se 

zeptám na názor od někoho jiného jo, ale neověřuju si to jinak, že bych sledovala jiné zdroje.  

T: Spíše když to, tak si zjisťuješ pohledy ostatních, které máš v okolí? 

I: Ano. 

T: A jak bys definovala pojem falešná zpráva, co to pro tebe znamená? 

I: Hmm, co to pro mě znamená? 

T: Ano, jak bys to třeba definovala ten pojem? Jaké zprávy bys označila jako falešné. 

I: Asi tím obsahem, jak je to prezentované, z jakého zdroje nebo od koho, nebo kde. Jestli ta zpráva je od 

nějakého anonymního člověka na Facebooku, tak jak to bylo v tom článku třeba… tak asi nějak podle toho… Z 

jakého zdroje to pochází podle toho bych to asi nějak hodnotila…  

T: Tak jo, to je všechno. Moc děkuji. 

  



 

Příloha č. 8: Informant 8 – přepis rozhovoru (text)   

Rozhovor vedený ve formě videohovoru 2. června 2020.  

Informant je dvaatřicetiletý muž s vysokoškolským magisterským vzděláním žijící ve velkoměstě a pracující 

v ozbrojených složkách. Média sleduje několikrát za týden. Přednost dává veřejnoprávním médiím, a to i 

zahraničním, čerpá z internetu. Je uživatelem sociálních sítí.  

Informant má obecně neutrální vztah k médiím, je však velkým odpůrcem bulvárních médií a k těm má tedy spíše 

negativní vztah. Texty se nenechává příliš ovlivnit a čte je poměrně bez větších emocí, což se následně projevuje 

v hodnocení textů, kdy má problém vyjádřit své pocity. Na druhou stranu se dokáže kriticky nad texty zamyslet a 

zaměřit na určité aspekty v textu. Je velmi skeptický k pojmu pravda a pravdivost, protože dle jeho názoru odhalit 

stoprocentní pravdu je velmi těžké, zejména na internetu. Rozhoduje se sice na zákaldě svých zkušeností, ale je 

si plně vědom toho, že na internet může napsat kdokoliv cokoliv a je třeba se na věci dívat s otevřenou myslí. 

T: Tak jo můžeme začít. Úplně první moje otázka je: jaký je tvůj vztah médiím? Spíše pozitivní, negativní, 

neutrální? 

I: Asi neutrální, záleží, jak ke kterým, ale obecně neutrální. 

T: A jsou některé ke kterým máš negativní vztah? 

I: Jasně, bulvár a TV Nova a Prima. 

T: Jo. A když teda konzumuješ nějaký mediální obsah, tak co od těch médií očekáváš? Jakou mají podle tebe 

funkci? 

I: Aby mně dávali informace, které já nemám a který chci najít a samozřejmě, aby ty informace byly, já nechci 

říct pravdivé, ale aktuální a co nejméně zaujatý.  

T: A když si zmiňoval tu pravdivost, tak proč nechceš říct pravdivé? 

I: No protože pravda to nebude nikdy úplně, nemůžeš věřit všemu, když si to sám nemůžeš ověřit. Ale když 

hledám ty informace, tak používám ta média, o kterých si myslím, že jsou tomu nejblíž, nebo že nejmíň 

zkreslujou, nejmíň si vymýšlí. Já nevím, jak to mám správně formulovat. 

T: Rozumím. 

I: Pravda to asi není nikdy, ale když mám pocit, že jsou nejméně zaujatý.  

T: Jasně chápu. Jaké třeba média do toho spadají? 

I: To jsem dal do toho dotazníku, u nás asi jenom nejspíš ČT24, jak jejich zpravodajství, tak jejich web, i když 

tam to občas někdy přehání. Ale z toho, co se dá najít, když používám nějaký český servery, tak to jsou asi jen 

tyhle. A spíš pak asi zahraniční no. Protože často přečtu i něco jiného, ale pak louskáš ten článek a zjistíš jako, že 

to je... no prostě mi to nesedí. Dřív jsem používal třeba iDnes, ale to už taky poslední dobou není úplně... jako 

že by mě to nadchlo. Já na zprávy kouknu třeba 3x za týden... spíše jako co se ke mně tak nějak donese. 



 

T: Pošlu ti první článek, tak prosím o přečtení, a jak budeš mít přečteno, tak mi dej vědět. 

I: (čtení článku) hotovo 

T: Tak jak na tebe článek působí? 

I: Hmm, to je zvláštní popsat moje pocity, když čtu článek. Jako na rovinu, když bych na to někde narazil, jako že 

tady není vidět, z čeho to asi je… tak by mě to asi nechalo úplně klidným, že je to prostě nějaká spekulace, 

nepodložená, ale jako že obecně, co se týče koronaviru teď, tak 80 % těch informací, co někde jsou, beru 

jedním uchem dovnitř, druhým ven. Protože to je jen hromada spekulací, nikdo nic neví a přímo tady ten 

článek, jako že možná tam něco mohlo být dopředu, ale jako že rozhodně mě to nějak nevzrušuje.  

T: Jo a když jsi říkal, že to je nepodložený, tak co by měli oni udělat, aby to právě bylo podložený. Co by se 

tam v tom článku mělo podle tebe objevit? 

I: Kdyby v tom článku bylo vyloženě, že prostě někoho testovali pozitivně v té době, prostě v prosinci, nebo 

nevím, před těma Vánocema, jak to tady píšou. Kdyby se to prokázalo, že to někdo měl, nebo že dokázali 

zpětně získat nějaké vzorky a ty vzorky byly pozitivní na covid, tak bych možná řekl, že jo, ale jakože zápaly plic 

a nebo chřipky, a já nevím co všechno, je tady pořád, a to že se někde zvýší… jako mohlo to bejt, já netvrdím, že 

ne, ale tady nemuselo. Takže to je takové, pro mě to je článek takovej… nechcu bejt sprostej… o ničem… prostě 

takový článek můžu napsat i já.  

T: A když bys měl zhodnotit kvalitu toho článku? Podle nějakých tvých kritérií. 

I: Hmm… no přiznám se, že žádnou stupnici nemám, kterou bych hodnotil, jestli to je kvalitní nebo ne, ale tak 

není to, nepůsobí to, že to je nějakej žvást… je to normálně… jak to říct. Tak dejme tomu na stupnici od 1 do 10, 

bych dal tak 6–7. Já si myslím, že nebude z žádného bulváru, doufám, že ne... to bych si na tebe teď upletl bič, 

kdyby nakonec byl, a já tady dělám chytrýho, že není, ale jako že nevím… říkám šest, sedm z deseti.  

T: Takže je to spíše na tý stupnici jako blíž ke kvalitní než k nekvalitní.  

I: Jojo, určitě mi to nepřijde jako nějaký odpad. Takhle klidně můžou spekulovat na ČT24 nebo na jakýmkoliv 

jakoby větším zpravodajským serveru, ale jakoby informativně nějakým obsahem mi to nějak nic moc nového 

nedalo. Ale určitě to není nějaký šunt, že by to tady psal nějaký tydýt prostě vedle z baráku. 

T: A jak bys hodnotil důvěryhodnost? 

I: Hmm… jako že, jestli věřím tomu, co tam napsali? No, nevím moc, jak to mám vyjádřit, protože já nevěřím 

tomu, co tam napsali, ale tím netvrdím, že ten novinář nemůže bejt důvěryhodnej, jakože pracuje s nějakou 

informací, kterou někde získal, že jo. Takže já bych mu klidně uvěřil, že věří tomu, co píše, ale já jak kdyby 

osobně nevěřím tomu, co se tam píše, že se to mohlo objevit v té Itálii. Nebudu tomu věřit, dokud tam prostě 

nepodloží někdo nějaký jasný důkazy vlastně, že se to tam opravdu objevilo. Takže já nevím, jestli jsem ti moc 

pomohl, ale... 



 

T: A když jsi četl ten článek byly nějaký věci, na které ses při čtení soustředil? Třeba, že bys něco podvědomě 

vyhledával? 

I: Asi ani ne. Asi jediný mně bylo od začátku… asi mě nepřekvapilo spojení koronavirus-Itálie, to jsem jako čekal. 

To bylo jasný, že když budou něco řešit s koronavirem, tak to bude určitě v Itálii, protože to bylo jedno z 

největších ohnisek. Ale že by mě tam něco překvapilo, nebo že bych něco naopak čekal, to asi ne. 

T: Jo. A teda si říkal, že ti tam chybí nějaký fakta nebo důkazy, který by podložily tu hypotézu. A chybělo ti 

tam ještě něco v tom článku? 

I: Ne, říkám jenom fakt, kdyby tam bylo vypsaný, dne toho a toho jsme odebrali tolik stovek vzorků, a zjistili 

jsme to a to, že to je určitě pozitivní tenhle, tím pádem prokazujeme, že se mohl koronavirus objevit už před 

Vánocema tady, tak to mě tam chybí, abych něčemu věřil. Já prostě nevěřím, když někdo jenom o něčem 

spekuluje, tak jako tomu můžeš věřit, nemusíš, může to být pravda, nemusí… já prostě pokud někde není 

nějakej důkaz, že to tak fakt je, samozřejmě si to někdo může vycucat z prstu, že jo, to je jasný… ale nebudu 

tomu věřit určitě, pokud tam někdo nebude mít něco něčím podložený... 

A dost, co u mě ještě dost snižuje důvěryhodnost, je, když… kdyby se stala nějaká světová událost, dejme tomu 

třeba koronavirus, a psaly by o tom třeba jenom jedny noviny nonstop a nebylo by to ve světovejch, prostě ve 

všech velkejch: BBC,CNN, ČT24, prostě kdekoliv po světě… tak když to bude jenom v jedněch, úplně malinkatý 

článek, tak to u mě taky, nesnižuje věrohodnost, ale říkám si, že kdyby to bylo něco tak velkýho, že by prokázali, 

že tam to bylo už předtím, tak o tom bude psát víc médií… nejenom jedny.  

T: Tak já ti teď pošlu další článek, který je trochu delší. Takže není třeba ho určitě číst celý, je to tam spíše pro 

vytvoření obrázku toho, jak je to strukturované a dlouhé, ale stačí si přečíst asi nějak ty první odstavce a 

třeba si to nějak projít. Nechám na tobě. 

I: Dobře, jdu na to. (čtení článku) (hotovo) No. 

T: Tak mi řekni, jestli na tebe ten článek působí jinak než ten předchozí a proč. 

I: Jo. Tak působí jinak, protože je to rozhovor s konkrétní osobou, která nějakým způsobem jakoby, přišla s 

něčím, co se snaží vysvětlit, zároveň ale je to, jak kdyby už článek o konkrétním případu, ale na druhou stranu, 

já jsem to teda nečetl celý, ale pak je tady hromada spekulací… jako že jestli Američani přivezli virus do Číny a 

tak, takže… Mně osobně to nepřijde jako článek, kterej by byl asi v nějakém hlavním zpravodajství na hlavním 

serveru, spíše jako něco menšího… Já nevím, jak to mám přesně vysvětlit. Že se k němu asi nedostaneš, když 

otevřeš server BBC, tak to asi nebude mezi hlavníma titulkama, že tenhle si vyloženě musíš dohledat někde.  

T: A vyvolává ten článek nějaký pocity v tobě? Nebo emoce? 

I: Hmm… to musím chvilku popřemýšlet… se mnou je to těžší, ve mně takové věci asi většinou žádné emoce 

nevyvolávaj, takže asi ne. Spíše zase hromada věcí, jako já chápu, žes pro výzkum použila ten koronavirus, že to 

je aktuální, ale zrovna u mě je to takové naprd, že já jsem tím úplně přesycený a už všechno, co se týče 

koronaviru, tak beru už tak dost s nadsázkou. Je tady už tak tisíc různejch variant, že… jako že bych z něj byl 



 

nějak vystrašený nebo se… popravdě, když jsem tady viděl, jakože je tady psaný, že spekulujou, jestli to tam 

dovezla americká armáda, tak úplně… třeba po tomhle tom bych už ani neměl touhu to dál číst. 

T: Takže třeba ten začátek ti přijde lepší, než když tam pak začnou ty spekulace? 

I: Přesně tak. 

Na začátku, když tady bylo něco, tak jsem si i říkal, že bych si to přečetl sám, že prostě někdo očividně, dejme 

tomu nějaký člověk z oboru, se snaží vysvětlit, proč si on myslí, že to mohlo být vytvořeno v laboratoři, a je 

schopný nám to vysvětlit na základě RNA mutací, a já nevím čeho všeho, jak se vlastně vir šíří. Tak jako to beru, 

protože to mě aspoň někdo vysvětlí, jak to třeba funguje a má to něčím podložený. Ale pak jako, když tam 

začnou spekulovat o úplných, jako nesmyslech… jestli Amerika, Čína, já nevím co všechno… stejně i kdyby to 

byla pravda, tak se to v životě nedozvíme, protože to nikdy nikdo nepřizná.  

T: A když bys měl zhodnotit kvalitu toho článku? 

I: No hele, tak ten začátek. Jako druhou část jsem nečetl úplně slovo od slova, ale začátek mi přišel jako dobrej, 

třeba osmička z deseti… sedmička–osmička. A je to díky tomu, že tam necitujou, ale přímo používají slova 

nějakého odborníka, že jo. Tak většinou člověk pozná, nebo to působí líp, když máš pocit, že mluví někdo, kdo 

ví, o čem mluví. 

T: A kdyby ses měl zaměřit na formu toho článku, jak je to napsané? Tak je tam něco, co tě třeba zarazilo 

nebo čeho sis všimnul? 

I: Ne, že mě to zarazilo, ale je to tak prvoplánově udělaný, že jsou tady tučnější nějaký věty, který má očividně 

ten autor, co to psal, zájem propagovat nějaký názor nebo nevím, jestli na něco poukázat, ale vede to k tomu, 

že ty podvědomě, aniž bys chtěl, tak se na to zaměříš, a může to změnit, neříkám úplně tvůj názor, ale… možná 

se snaží, ne vnutit, ale poukázat na něco, že to není, že si přečteš článek a vezmeš si z toho to svoje, ale ty si 

budeš automaticky pamatovat, co on ti tady zvýraznil, protože si budeš myslet, že to je hrozně důležité. 

T: A když bys měl porovnat ten první a druhý článek, přijdou ti oba na stejné úrovni? 

I: Hmm. Asi ne, protože já nevím teď, jak porovnat tu úroveň, ale mně to přijde, že tam ten byl takovej obecnej, 

krátkej, čistě jako spekulace, jestli to tam bylo nebo ne, ale citovali tam nějakýho chlapíka z Itálie, ale jako, že 

by se tam k tomu úplně nějak vyjadřoval, to ne. Tady je to vyloženě první část, že citujou někoho, jak jsem říkal 

z toho oboru, který se to snaží nějak vysvětlit, ale pak už to tady je, jak kdyby zase taková ne úplně hromada 

spekulací, ale… ten mi přijde takovej stejnej, že byl krátkej, podal nějakou myšlenku, co si někdo myslel a tím to 

skončilo. Tady jak kdyby… na začátku to vypadá věrohodně a ke konci je to takový spíše jako blábolení. 

T: Takže jak bys zhodnotil důvěryhodnost toho článku teda? Toho druhého. 

I: Tak pět z deseti, za tu první část bych tomu dal třeba osm dejme tomu, ale ta druhá to už je, to si můžu sám v 

hlavě říkat, jestli to vypustili Američani nebo Číňani nebo jako, kdo to byl. 

T: Takže podle tebe ta druhá část snižuje důvěryhodnost toho článku jo? 



 

I: Jo, pro mě jo. 

T: A je tam něco, co ti tam chybí v tom článku? 

I: Asi abych na to dokázal odpovědět, tak bych si ho musel přečíst celej, ale mně tam jako spíš vadí… nebo ne 

vadí… já si teďkom čtu jenom ty tučný jakoby nadpisy, takže… možná nějaký závěr vyvozený přímo od ní, já fakt 

nevím, jestli teda založili první část jenom na tom, že citujou jí a pak tady na to nabalí hromadu možnejch 

teorií… tady je nějaký cvičení, že by to mohlo zhatit. Hmmm… nevím, já nevím, já asi nedokážu odpovědět na 

tohle.. 

T: V pohodě. Tak ti pošlu další, poslední článek o koronaviru, pak bude jiné téma.  

I: (čtení článku) Mám to. 

T: Tak mi zase nějak popiš, jak to na tebe působil ten článek. 

I: No tak jestli to je nějakej aprilovej joke tak dobrý. Ale jinak je to prostě brutální kravina, že jo. Ale to vypadá, 

že je to nadsázka, že si někdo dělá srandu. Doufám. 

T: Takže to vnímáš spíše jako nějaký legrační článek? 

I: Jo jo, kterej se nedá brát vážně. 

T: A dokážeš říct, čím je to způsobený, že to působí takhle? 

I: Jednak formou, kterou je to psaný, že prostě je rozdíl mezi normálním novinovým článkem, kde se používá 

normální čeština a skladba věty… Já samozřejmě nejsem češtinář, ale to očividně psal někdo… trošku mně to 

připomíná bulvární článek, ale i tohle je i na bulvár moc. Prostě dejme tomu ta fotka, kde je vepsaný v 

malování, nebo v něčem, covid-19. Pak věci o 5G signálu, pak o tom, že nějakej George Soros chce zabít lidi 50+. 

To je prostě tak ujetý, že snad i na bulvár je to moc.  

Jednak množství informací, nebo ty informace, se kterýma pracujou, a forma, kterou je to psaný, obrázky, který 

jsou tam daný. Prostě všechno mi přijde hrozně vtipný.  

T: Jo. A je tam něco, co by mohlo být bráno jako pravda? 

I: Já doufám, že ne. Ale bohužel si myslím, že všude jsou idioti, kteří budou věřit i tomuhle. Může se stát no. 

T: A když si vezmeš všechny ty tři články o tom koronaviru, tak který z nich ti přišel jako nejlepší? 

I: Nemyslel jsem, že to řeknu, ale možná ten první.  

T: A proč? 

I: Protože i přesto, že ten druhej mi třeba donesl víc informací, tak mně vadilo, že byl psanej tím způsobem, že 

tam zvýrazňoval věci, který prostě někdo chtěl víc podtrhnout. Tady mi přišlo, že ten novinář, který to psal, tak 

mohl být nějak prvoplánově zaměřenej a mohl po mě chtít, abych si z toho něco sám pro sebe vyvodil, zatímco 

ten první jenom přednesl nějakou hypotézu svoji nebo co si o tom myslí, nějakou domněnku, ale nějak mě 



 

nenutil, abych tomu uvěřil nebo ne. Zatímco ten druhej měl sice zajímavější téma, možná podložený, ale nutil 

mě, zvýrazňoval mi tam něco… takže jakoby z té novinářské práce asi ten první. Tady z toho důvodu, že mi nic 

nenutil a o něčem prostě něco napsal, ale nepřesvědčoval mě o tom. Tam byly informace o tom, že by tam 

mohl být, plus tam poskytl citaci někoho, kdo říkal, že to není pravda, pokud tam nebudou nějaký důkazy, že to 

nelze jakoby potvrdit. Zatímco to ten druhý byl čistě o jednom názoru. 

T: Takže ten článek bys ohodnotil jako nejkvalitnější. 

I: Ano, ten první. 

T: Tak to je k těm prvním třem článkům všechno a teď se přesuneme k další sadě. Posílám teda odkaz a zase 

prosím o přečtení. 

I: (čtení článku) 

T: Jaký máš názor na ten článek? 

I: Nevím, nic mi v podstatě neřekl. 

T: Takže to tam prezentuje nějaké informace, ale vlastně je to takové o ničem, jo? 

I: Jo pro mě jo, protože… já bych si to asi ani nepřečetl, protože Greta mě vůbec nezajímá. Pak tady několikrát 

citujou Novu a Nova a její odborníky… na což já jsem taky úplně vysazený. Já osobně kdybych si chtěl něco 

přečíst o globálním oteplování, možným, nebo o nějaké klimatické změně, tak bych šáhl po nějakým odborným, 

vědeckým článku nebo serveru, který jako kdyby vedou nebo píšou lidi, kteří se o to opravdu zajímají, ale ne 

nějakej… nechcu říct běžnej novinář, ale prostě novinář z normálního zpravodajskýho serveru, i když já ani 

nevím, odkud je tohle. No prostě… nic mi to nedalo. 

T: Takže, jak bys zhodnotil kvalitu? 

I: Tak jako taková trojka, čtyřka… aby tady někdo citoval furt nějakého experta z Novy nebo experta, kterýho… 

to ne že z Novy, ale kterého Nova citovala.. jo, že Nova citovala epxerta, no ne… Já jsem asi až moc vysazenej na 

tohle, ale tohle mně úplně snižuje věrohodnost. 

T: A ještě něco, co by snižovalo tu kvalitu? 

I: Že by mi vyloženě něco vadilo, to asi ne. Prostě ten článek bych si sám od sebe ani nepřečetl, je tady citace 

nějaké… někoho prostě z Facebooku a to, jako že nevím, proč se to musí používat tady, prostě Facebookový 

odkazy normálně jako v článku. Odborníci z NASA se domnívají bla bla bla… jako nevím no. Asi nic. Prostě celý 

ten článek mi přijde, že si to někdo může napsat na Facebook na zeď. Má to pro mě asi podobnou vypovídající 

hodnotu, nevím z jakých je to novin… asi z… asi to nezmění moje, nevím, vnímání světa. 

T: Takže to na tebe nemá žádný dopad? 

I: Ne ne, to ne. 

T: Poslední odkaz a v něm jsou dva články na dvou stránkách, tak prosím o přečtení obou. 



 

I: Dobře. (čtení článku) 

T: Hotovo? 

I: Jo. 

T: Tak když bys měl popsat nějak tyhle dva články, třeba i ve vztahu k tomu prvnímu, jestli se v něčem liší? 

I: Určitě. Všechny tři píšou očividně o tom stejným, ale kdyby si člověk přečetl jenom ten první, tak tou formou, 

jakým je psanej, jak kdyby ne-co přináší za informace, protože ta hlavní informace je stejná ve všech těch třech 

článcích – malá doba ledová. Ale ten první, jak je to psané, tak to úplně zazdil, protože jak jsem říkal, mně to 

přišlo, jak nějaký blábol, co si kdokoliv mohl napsat na svoji zeď na Facebooku. Zatímco ty dva, ty další, ty už 

jsou podložený nějakýma informacema, jednak měřením v průběhu let, že se na to přišlo na nějaké konferenci v 

Anglii nebo ve Walesu, a ty druhý dva jsou určitě lepší. Z čehož ten třetí ten tam ještě přikládá tu poslední 

informaci, že ne každý s tím souhlasí z těch vědců, že bude malá doba ledová, ale prostě že globální oteplování 

pořád je, a že to prostě jakoby vyváží, a že to nebude tak hrozný.  

T: A když bys měl z těch všech třech článků vybrat jeden, který je podle tebe nejlepší? 

I: Težko říct, ale asi ten druhej, myslím ten prostřední.  

T: A proč? 

I: Nevím, prostě nějak ten způsob, jakým je to psaný, že to jsou… že on od začátku na mě chrlí v uvozovkách, 

když to řeknu blbě, jenom fakta. Co se stalo, co se může stát a snaží se to spojit s nějakýma historickýma 

událostma. Neříkám, že to musí být pravda, ale prostě se tváří v uvozovkách seriózně. Ten druhej, teda jakoby 

ten poslední, ten je psanej taky jakoby docela dobře, ale prostě ze začátku tam popisuje úplně hororovej 

scénař, jak budeš přecházet řeku, a tak, a je takovej… že přikládá míň porovnání s tou historií, jako je taky 

dobrej. Já neříkám, že je o něco horší, ale na mě nějakým způsobem, ani asi nedokážu popsat proč, tak nejlíp 

působí ten prostřední.  

T: A přijde ti ten prostřední vyvážený? 

I: Ehm, teď nevím, jakým způsobem teď myslíš vyváženost, jakože nabízí všechny úhly pohledu? 

T: Jo. Že v tom třetím jsi zmínil, že je tam i ten opačný názor, tak jestli něco podobného vnímáš i u toho 

prostředního? A jestli bys to tam vůbec u toho článku vyžadoval? 

I: Asi… no určitě to tam nemá, že v tomhle tom ohledu vyváženej není. Teď přemýšlím, jestli bych to 

vyžadoval... Asi kdybych to někde četl, tak jakoby by mě to tam ani asi nějak nechybělo. Ale na druhou stranu, 

když je to v tom třetím, tak je to určitě dobře. Když jsem se o to nikdy nezajímal po pravdě, a teď jsem si to 

přečetl, tak jsem rád za ten názor v tom třetím, že tam někdo to dokáže taky vyvrátit, takže ne… Protože, že jo, 

teď kdyby v tom třetím nebyl ten poslední odstavec, tak jsi mi v podstatě poslala tři články a všechny mluví o 

době ledové, tak bych skoro začal věřit, že fakt nějaká přijde. Kdyby tam nebyl nějakej odstaveček vzadu, tak by 

mě ani nějak nenapadlo přemýšlet nad tím, že to někdo vyvrací, že to nemusí být tak černý, jak to tady v těch 



 

třech článcích píšou. Takže jo… v tomhle tom ohledu to vyvážený není, ale když si přečteš jenom tenhle článek a 

nemáš k tomu víc informací, tak ti to ani nedojde, že to není vyvážený. Až v případě, že by byl nějaký člověk, což 

by lidi asi měli být, že by si vyhledal víc informací, když si o tom chtějí něco zjistit, tak pak jim přijde, že to 

vyvážené není. Ale pokud seš jenom takovej ten běžnej uživatel, co si přečte někde nějakej nadpis a jeden 

článek, tak na to asi nepřijdeš. 

T: A máš pocit, že ten druhý článek ti jako ten názor podsouvá? 

I: Ne, podle mě je to čistě informativní, jako že tady… tím, že tady uvádí ty informace z té historie, tak pro mě to 

je jen informace a rozhodně, mě osobně, mi nepřijde, že by se mě snažil přesvědčit, že stoprocentně přijde ta 

doba ledová. On prostě pracuje s informacema, s faktama… jakože proč ne. A hlavně to, jak je to napsaný, že to 

prostě je fakt takové informativní jenom, oproti tomu předchozímu s tou Gretou, tam je ten jazyk úplně jiný, a 

tam bych třeba řekl, že něco podsouvá, ale rozhodně ne tu dobu ledovou, protože to se tam fakt dost ztrácí, 

spíše asi jako nějaký hejt na Gretu nebo nevím… každopádně tam ten jazyk je takový trochu že to podsouvá. I 

třeba u té Pekové… ta druhá část… tam to podsouvali těmi tučnými věcmi… tady to je fakt prostě fakta. 

T: A jsou tam třeba nějaké informace v těch všech třech článcích, které by mohly být problematické s 

ohledem na to, jak pak hodnotíš důvěryhodnost? Když se podíváš na všechny ty tři články.  

I: Ten první určitě nebyl důvěryhodnej pro mě, ale prostě on třeba pracoval s informací, kterou mohl klidně 

získat stejně jako ty další dva články, ale tím jak to podal, tím jazykem, jakým to napsal, to bylo strašně až 

amatérský, takže pro mě nebyl důvěryhodnej, už jenom tou formou, jakou to prezentuje. To je stejné jako když 

si pustíš v televizi zprávy a budou tam mluvit hantecem brněnským, tak mi to taky nepřijde úplně důvěryhodný, 

prostě já nevím proč… člověk má, nebo já mám, spojené to seriózní zpravodajství s tím, že ten člověk to umí jak 

kdyby přednést dejme tomu. 

A ty další dva. Já myslím, že jsou tak nastejno. Jako kdyby… ale to je tím, že se odkazuje na tu historii a pokládá 

jakoby hromadu informací, tak ten prostřední na mě působí nejvěrohodněji, ale samozřejmě může být jak 

kdyby zavádějící. Ale mezi tím druhým a třetím zas takový rozdíl nevidím. Ale jak říkám ten druhej… já mám 

hrozně rád, když mě někdo je schopen naservírovat informace, který jsou už dokázaný a podložený a nic to 

nezmění.  

T: A ověřil by sis informace z nějakého z těch článků? 

I: Kdybych chtěl, kdyby mě to hrozně zajímalo tady to téma, jako že to je zajímavý, ale mě to úplně netrápí 

zatím. Ale kdybych se o tom chtěl dozvědět víc, tak stoprocentně jo. Neříkám úplně jako odstavec po odstavci a 

snažil bych se zjistit, jestli fakt v Indii a Japonsku nevím… ve staré civilizaci měli problém tady s tímhle tím v roce 

1400, ale třeba bych se o tom snažil najít víc a třeba bych se podíval, když ten třetí článek jakoby cituje National 

Geographic, tak bych se třeba podíval aspoň na článek v tom časáku.  

T: Takže v případě, že by sis to chtěl ověřit, tak bys pátral po více informacích z více zdrojů z těch, co tam jsou 

třeba zmiňovaný. 



 

I: Jo. 

T: A když se podíváme do tvého běžného života, tak ověřuješ si nějak informace na nějaký pravidelných bázi? 

I: Ne, jako já říkám, když mě zajímají tak si je ověřím, ale když mě nezajímají, tak je… v podstatě když je čtu na 

těch serverech, kterým já věřím, ne úplně… ale myslím si, že jsou kvalitnější, tak tam si to neověřuju, až v 

případě, že se jedná o téma, který mě nějakým způsobem zajímá nebo se mě dotýká, nebo vím, že to může 

ovlivnit můj život, tak to si začnu ověřovat. 

T: A jak teda postupuješ, když si ověřuješ tyhle informace, který teda mají na tebe nějaký dopad? 

I: To se hrozně liší z jaké je to tématiky. Pokud je to tématika, o které já už něco i vím a nevěřím tomu, tak vím 

přímo, kam mám šáhnout. Já nevím, jestli mám nějakou odbornou literaturu nebo znám odborný servery, kde 

vím, že najdu tu odpověď, tak to zkusím. A pokud je to něco, o čem vím úplný prd, ale jakoby chtěl bych o tom 

vědět víc, tak samozřejmě použiju strejdu Google… jako jasně nemusí to být pravda, ale třeba se zeptám i lidí, o 

kterých si myslím, že to ví. Dejme tomu, když tam bude něco technickýho, tak v mé rodině, já nejsem úplně 

technicky založený člověk, já jsem vždycky byl směřovaný jiným směrem, ale vím, že prostě v mé rodině jsou 

technicky zdatní lidi, tak se třeba obrátím na ně, a oni mi třeba poradí, kde hledat. Ale to mě to musí jako že 

fakt zajímat, abych tomu věnoval takový úsilí, protože to je tím, že nemám moc času, takže fakt to musí být 

něco, co ovlivní můj život, nebo mě to vyloženě trkne do očí, že s tím nesouhlasím, nebo mě to strašně zajímá.  

T: A jakým způsobem se rozhoduješ o tom, co je a není pravda hlavně v online prostředí? 

I: To je dobrá otázka, protože si myslím, že to úplně nejde poznat nikdy, ale hrozně moc věcí mám nějak v sobě, 

že si, a je to určitě špatně, na hromadu věcí mám prostě nějaký názor a jsou věci, na který si sám podle svých 

životních zkušeností a myšlenek třeba řeknu, že to je kravina. Pokud mě někdo nebo něco nepřesvědčí, aniž 

bych to vyhledával, prostě pak dejme tomu během mýho života přijdu na to, že to tak mohlo být, tak jakoby 

uznám, že mohlo, ale pak jsou věci, o kterejch já si okamžitě řeknu, že to je blbost a nehodlám se tím dál 

zabývat, a je to pro mě prostě nepravda. A pak je to asi i na základě důvěry jak kdyby toho serveru nebo autora 

toho článku, kde jsem to našel… tak tomu důvěřuju a pokud jsem na pochybách a fakt mě to zajímá, jak jsem 

říkal před chvilkou, tak si to zkusím dohledat, ale samozřejmě… pro mě má vždycky největší pravdivost, protože 

na internetu může každý napsat cokoliv, tak prostě čím víc… čím větší odborník napíše ten článek… nebo člověk 

z toho oboru, tím víc já tomu věřím. Věřím tomu, že lidi, když se v nějakém oboru pochybujou a věnujou se 

tomu, tak by o tom měli vědět nejvíc. Vím, že to není stoprocentní pravda, ale prostě snažím se jít… kdyby byl 

třeba článek o historii a já bych se o tom fakt chtěl něco dozvědět, tak nejjednodušší způsob by byl třeba jít do 

vojenskýho historickýho ústavu v Praze a tam se prohrabat nějakým tím tím… to samozřejmě přeháním… ale to 

je opravdu… to kdybych to tam fakt našel… tak je to pro mě pravda. Mohl tam taky někdo napsat nějaký blábol, 

ale šance je už fakt malá. 

T: Tak poslední taková část je zaměřená na falešné zprávy. Jak bys definoval pojem falešná zpráva, co to pro 

tebe znamená? 



 

I: Hm… zpráva, u které seš schopnej okamžitě poznat asi, že prostě není pravda… nebo ne okamžitě, ale že to je 

tak do očí bijící. To je podle mě falešná zpráva. Jich samozřejmě může být hromada a nemusí být tak jak kdyby 

patrný, ale to je asi, kdybych teď něco napsal do novin, že mě před barákem tady teď hoří a já bych věděl, že 

nehoří… tak to je pro mě falešná zpráva. 

T: A myslíš, nebo jsou podle tebe, nějaké věci, které automaticky v tobě vzbuzujou to, že se jedná o falešnou 

zprávu? 

I: Hm… Teď úplně nevím, jestli to je přesně to, na co ses ptala, ale pro mě třeba 99 % všech zpráv z bulváru tak 

jsou pro mě falešný. Oni to i sami připouští a je na to i hromada rozhovorů se známýma osobnostma, kteří to 

sami komentujou, že v podstatě i ten bulvár, když to píše, tak víš, že to není pravda, ale on tím ty lidi, tu bandu 

těch dementů, co si to kupujou, tak je to zaujme a oni si to kvůli tomu koupí, ale oni už od základu píšou 

nepravdy nebo poloviční pravdy a ví o tom a pro mě… prostě jakékoliv titulek v bulváru tak pro mě je už lež.  

T: A tady z těch šesti článků, cos četl, který z nich bys označil jako falešnou zprávu, jestli tam je nějaký 

takový? 

I: Tak určitě ten vtipnej, co šíří nějakej ten chemtrails nebo co to bylo. 

T: A jenom tenhle? 

I: Jako u těch ostatních, abych fakt mohl říct, že to bylo falešný nebo ne, tak bych si to musel víc podložit, nebo 

to jako víc zkoumat… snažit se najít víc informací. Protože jak jsem říkal u těch posledních tří, tak tady ten první 

bych si taky mohl říct, že nebyl úplně košér, že byl psán tak zvláštně, ale pak kdyby člověk hledal víc a našel ty 

další dva, který jsou psaný seriózněji, a vlastně dokládají to stejný, tak by si člověk vlastně mohl říct, že to 

pravda je. Takže na základě… aniž bych hledat víc informací, tak určitě ten vtipný článek. Na první pohled, ze 

selskýho rozumu... 

T: A proč si myslíš, že by někteří lidi mohli vyhledávat falešné zprávy, aniž by věděli nebo tušili, že je falešná? 

Myslím, že by třeba pro nějaké lidi mohly být falešné zprávy užitečné? 

I: Jo, já si myslím, že určitě. Myslím si, že to množství lidí je velký, protože je hrozně lidí, kteří věří všemu, co je 

někde napsaný a je napsaných hromada blbostí a je moc lidí, kteří tomu věří a budou se o to prát, proto vzniká i 

tolik konspiračních teorií úplně na všechno, protože je prostě určitá skupina lidi, kteří rádi věří všemu, co je 

někde napsaný a jakmile se něčeho chytnou, tak se za tím budou pídit a budou používat ty informační zdroje, 

které nejsou úplně podložený. Mně přijde úplně… typickej příklad, že jo… náš milovaný prezident, který říká 

hromadu nepravd, úplně prostě blbostí, a ty lidi, kteří si to ani nezkusí ověřit, tak tomu prostě věří. Oni tomu 

věří, protože to řekl on a tečka, a ani je nenapadne třeba otevřít ten blbej Google a napsat si to tam, nějakej ten 

jeho slint, co on řekl, aby zjistili, že to tak vlastně vůbec není. Kolikrát si úplně vymýšlí, nebo to zkresluje, ale 

obrovský množství lidí, které to ani nenapadne, protože mu prostě věří, nebo jsou líní si to najít. A to si myslím, 

že je hromada těch lidí, kteří prostě hltaj tady ty zprávy, dezinformace, které jsou… které nejsou ničím 

podložené a jsou to třeba ty nepravdy.  



 

Možná to je i do jisté míry inteligencí nebo vzděláním nebo já nevím čím nebo nějakou… nějakou nechutí hledat 

ty informace, jako ty pravdivý, nevím… ale určitě si myslím, že takových lidí je hromada, co vyhledávaj ty 

nepravdivý zprávy, i když o nich ani neví, že jsou nepravdivý. 

T: Dobře, tak jo. Tak to je všechno.  

  



 

Příloha č. 9: Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních 

údajů 

Informace o účastníkovi výzkumu 

jméno a příjmení: 

datum narození:  

e-mail: 

Informace o výzkumu:   

Byl/a jste přizván/a k rozhovoru, který probíhá za účelem získání dat a informací 

k empirickému výzkum realizovaného pomocí kvalitativních metod. Výzkum je prováděn Bc. 

Kateřinou Čajankovou a je součástí diplomové práce, která je jednou z podmínek ukončení 

magisterského studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.  

Cílem kvalitativního výzkumu je popsat procesy, ke kterým dochází ve chvílích, kdy příjemce 

konzumuje mediální obsahy. Zaměřuje se na proces posuzování a ověřování zpráv a způsob, 

jakým příjemci pracují s informacemi.  

Výzkum probíhá formou polostrukturovaných rozhovorů s vybranými participanty, které 

budou kódovány a následně analyzovány kvalitativní metodou. Účast na projektu spočívá ve 

zodpovězení otázek položených výzkumníkem. Odhadovaná doba rozhovoru je maximálně 1 

hodina. Transkript rozhovoru může být zpřístupněn participantovi k nahlédnutí.   

Vaše spolupráce na projektu je dobrovolná a anonymní.  

Průběh rozhovoru bude nahráván na diktafon, popř. kameru. Nahrávky nebudou zveřejněny 

třetím osobám, k dispozici budou pouze přepisy bez uvedeného jména. Vaše názory mohou být 

v projektu použity dle Vaší individuální pozice, ale žádná konkrétní jména nebudou v práci 

zmíněna. Vaše odpovědi jsou důvěrné, určené pouze pro potřeby tohoto výzkumného projektu. 

Na kteroukoliv otázku můžete odmítnout odpovědět a kdykoliv v průběhu rozhovoru můžete 

interview ukončit. Ukončení rozhovoru a vystoupení z projektu pro Vás nebude mít žádné 

negativní důsledky.  

Vaše účast na projektu pro Vás nenese žádná rizika. 

Já níže podepsaný/-á potvrzuji, že 

a) jsem se seznámil/-a s informacemi o podmínkách, cílech a průběhu výše popsaného 

výzkumu (dále též jen „výzkum“) a rozumím jim; 

b) dobrovolně souhlasím s účastí své osoby v tomto výzkumu;  



 

c) souhlasím s nahráním a uložením mé výpovědi na audiovizuální zařízení a s jejím 

následným přepisem a analýzou pro účely výzkumu; 

d) rozumím tomu, že se mohu kdykoli rozhodnout svou účast na výzkumu ukončit a dále ve 

výzkumu nepokračovat;  

e)  jsem srozuměn s tím, že jakékoliv užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu 

nezakládá můj nárok na jakoukoliv odměnu či náhradu, tzn. že veškerá oprávnění k užití 

a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu poskytuji bezúplatně.  

Zároveň prohlašuji, že  

a) jsem měl/a možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o 

výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal/a 

jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy; 

b) souhlasím se zveřejněním anonymizovaných dat a výstupů vzešlých z výzkumu a s jejich 

dalším využitím, jako například citace poskytnutých informací v odborných publikacích; 

c) souhlasím, aby materiál, který jsem poskytl/a, byl použit za účelem sepsání diplomové 

práce, popř. odborného článku a pro jakékoliv další odborné publikace a prezentace 

vycházející z tohoto výzkumu; 

d) souhlasím se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů, a to pro účely 

zpracování dat vzešlých z výzkumu, pro účely případného kontaktování z důvodu 

zpracování dat vzešlých z výzkumu a pro účely evidence a archivace; a s tím, že tyto 

osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, 

v jehož rámci výzkum realizován;  

e) jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně 

podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 89 The EU general data protection 

regulation 2016/679 (GDPR). Záruky a odchylky týkající se zpracování pro účely 

archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro 

statistické účely, tedy že mohu požádat o informaci o zpracování mých osobních a 

citlivých údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat o opravu nepřesných 

osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci; 

 

Potvrzuji, že jsem převzal/a podepsaný stejnopis tohoto informovaného souhlasu.  

 

Datum:  

 

Jméno participanta/ky: 

 

Podpis:  

 

Datum: 

 

Jméno výzkumníka: 

 

Podpis: 



 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY VÝZKUMU 

Prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Informace slouží k přesnější analýze dat.  

 

1) Pohlaví: 

• Žena 

• Muž 

 

2) Věk:  

• Do 32 let 

• 33–56 let  

• 57 let a více 

 

3) Kde žijete? 

• na vesnici  

• ve městě (do 100 000 obyvatel)  

• ve velkoměstě (nad 100 000 obyvatel) 

  

4) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

• základní vzdělání  

• středoškolské vzdělání bez maturity (odborné) 

• středoškolské vzdělání s maturitou  

• vyšší odborné vzdělání  

• bakalářské vysokoškolské vzdělání  

• magisterské vysokoškolské vzdělání  

• postgraduální vzdělání  

 

5) V jakém oboru studujete nebo pracujete?  

V případě, že studujete i pracujete a odvětví se liší, specifikujte v řádku „jiné:“  

• administrativa 

• informační technologie (programátor, IT specialista …)  

• kultura, umění, tvůrčí práce (grafik, designér, fotograf…)  

• marketing, média a PR (novinář, marketingový manažer…)  

• prodej a obchod (obchodní zástupce, prodavač…)  

• služby (servírka/číšník, cestovních ruch…)  

• státní a veřejná správa (ekonom, úředník…)  

• vzdělání a školství  

• zdravotnictví a sociální péče   

• advokacie  

• jiné: 

 

6) Uveďte prosím, jak často konzumujete zpravodajství (v jakékoliv formě, průměrně) 

• Vícekrát za den 

• Každý den (alespoň jednou denně pravidelně) 

• Několikrát za týden (nepravidelné sledování zpravodajství v průběhu týdne) 



 

• Alespoň jednou týdně 

• Méně často 

• Zpravodajství nesleduji vůbec 

 

7) Ze kterého zdroje nejčastěji čerpáte informace? 

Který z níže uvedených zdrojů informací u vás převažuje? 

Zvolte pouze jednu odpověď 

• Televize (i živá online vysílání televizních stanic) 

• Internet (mimo sociální sítě, online zpravodajské weby, blogy, názorové weby apod.) 

• Rozhlas (i online vysílání) 

• Sociální sítě 

• Tisk  

• Nikde 

• Jiné:  

 

8) Jaká konkrétní média sledujete? 

Vypište všechna, na která si vzpomenete.  

 

 

9) Považujete se za uživatele sociálních sítí?  ANO / NE  

 

10) V případě, že jste odpověděl/a na předchozí otázku „ANO“. Jaké sociální sítě aktivně* 

používáte?  

Více možných odpovědí – označte všechny používané 

* aktivně ve smyslu, že nejste pouze registrovaným uživatelem, ale pravidelně ji navštěvujete a užíváte 

o Facebook  

o LinkedIn 

o Instagram 

o Twitter 

o Pinterest 

o YouTube 

o Google+ 

o Flickr 

o Blogger 

o Tumblr 

o Tik Tok 

o WhatsApp 

o Snapchat 

o Jiné:  

 

 

 


