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Motto k zamyšlení
„Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná,  
jen nedostatkem odvahy.“   — Marcus Fabius Quintilianus

Bylo to krátce po mé 
„padesátce“ a dvaceti 
letech, které uběhly od 
mého nástupu k měst
ské policii, kdy jsem 
stále častěji nabýval 
potřebu něco ve svém 
životě změnit. Šlo spíše 
o změnu ukrytou někde 
v labyrintu mých myš
lenek, pocitů a emocí. 
Změnu, která by, jak 
jsem doufal, dokázala 
na stavit mé smysly 
a mysl tak, abych se 
na učil vidět a vnímat 
víc a pozorněji než do
posud. Abych si doká
zal přiznat, že ponurost 
stínu je nedílnou sou
částí slunečného dne. 
Že možná stačí udělat 
jenom pár kroků, a že je 
musím udělat já sám. 
Že já musím být ten, 
který najde místo kam 
slunce dohlédne, a že já 

musím být ten, který to chce a který ví, že 
čekáním ve stínu ztrácí čas, aniž by tušil, 
kolik ho vlastně ještě má. 

Psychologové, psychiatři či psychotera
peuti tomu říkají různě, syndrom vyhoření, 
melancholie, pocit marnosti anebo po „pre
zidentsku“, blbá nálada. Mám svůj vlastní 
termín.

Já ale nejsem psycholog, psychiatr či od
borně erudovaný znalec lidské mysli a jejího 
tajemství. Naopak! Jen velice pozvolna a se 
střídavým úspěchem poznávám zákoutí té 
vlastní. Nemám ambice, schopnost ani sílu 
nahlížet do těch cizích a nemohu vědět, a ani 
nevím, co se opravdu odehrává v hlavách li
dí, které potkávám. Zato jim ale mohu na
slouchat a přemýšlet o tom co říkají a dělají, 
byť to leckdy nemá nic společného s tím, co 

si opravdu myslí. Neříkám to proto, že to 
vím o nich, ale proto, že to vím o sobě. 

Každý	den	se	v	mé	mysli	přetahuji	o	mís
to na slunci mých myšlenek. Snažím se udě
lat oněch pár kroků a vystoupit ze stínu, 
v němž s vytrvalostí jemu vlastní, vyčkává 
můj „vnitřní hněv“. Neúnavně čeká, našeptá
vá, okřikuje, zaclání a mate. Bezostyšně vy
hrožuje, zastrašuje, uráží a ponižuje. Ve 
svém ztemnělém a pokryteckém bezpečí 
spolehlivě poznává a soudí „viníky“, potmě
šile mentoruje o tom, co řekli, napsali či 
udělali nebo měli udělat „ti druzí“, vypočítá
vá vše špatné, nepovedené, trapné, strašné 
a mizerné, jež mají na svědomí zase „ti dru
zí“. Je to pohodlné, ale zhoubné. 

A právě proto jsem se tehdy rozhodnul 
opustit pohodlí stínu a každý den znovu 
a znovu učil svůj vnitřní hněv respektu, sou
citu, uznání, soudnosti a sebezapření. Učil 
jsem jej vnímat rozdíl mezi pojmy „usoudit“ 
a „odsoudit“. Přesvědčoval jej, že není důle
žité, „kdo za to může“, ale „proč se to stalo“, 
a že vystoupit ze stínu dává šanci vidět živo
ty lidí kolem nás s větším porozuměním, 
soucitem, trpělivostí a nadhledem. 

Mohl bych teď napsat ne jeden, ale desít
ky a stovky příběhů o tom, jak „vnitřní 
hněv“ ničí životy lidí, jak je oslepuje a nedo
volí jim vidět to podstatné, krásné a smyslu
plné co se kolem nich odehrává. Mohl bych, 
ale	bylo	by	to	zbytečné.	Každý	den	a	v	kaž
dém z nás se přece odehrávají příběhy, ve 
kterých nemůžeme, nechceme nebo neumí
me opustit svůj pohodlný stín. Příběhy ve 
kterých za nás necháváme mluvit a jednat 
svůj „vnitřní hněv“. 

Je ráno, a na nočním stolku se přesně 
o půl páté nepříjemně rozdrnčí budík mobil
ního telefonu. Snažím se jej po paměti najít 
a ukončit jeho běsnění. Nedaří se. Na vedlej
ším polštáři se ozývá rozespalé, nicméně 
„peprné“ a výstižné titulování členů kolekti
vu tvůrců přeměny letního a zimního času. 
Otvírám oči a v šeru ložnice se mihne temný 

Vnitřní hněv…

Na slovíčko,
přátelé…

Není většího zla  
než nespokojenost s tím, 
co máme.

— Lao-c’ čínský filozof

stín. Vím o něm. Je tu s námi každé 
ráno. Nedávám mu šanci. Obracím se 
na bok ke své Danušce, položím ji ru
ku kolem pasu a na „brblající“ ústa 
vtisknu dlouhý polibek. Za okny se do 
denní směny hlásí slunce a temný stín 
je pro tuto chvíli pryč. Vím, že to ne
vzdá a vrátí se, ale zatím dobrý. Můj 
dnešní první krok ke slunci vyšel. 

n
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Konspirační	 teorie	a	záměrně	 šířené	
mylné informace (dezinformace) se staly 
nedílnou součástí informačního prostoru. 
Jak ale správně reagovat ve chvíli, kdy má
te pocit, že je šíří někdo známý či blízký? 
Možná už jste se také pohádali s někým 
blízkým či známým jen proto, že na dění 
kolem nás, ale i ve světě máte prostě odliš
né názory a nepochybně i zdroje informací. 

Reagujte zájmem, empatií  
a pochopením…

Pokud lidé kolem vás šíří dezinformaci 
či konspiraci, málokdy tak činí ze zlého 
úmyslu. Spíše se bude jednat o snahu při
nést provokativní pohled nebo o důsledek 
informačního chaosu, kterému je snadné 
podlehnout. Ne každý kontroverzní názor 
je dezinformace či konspirační teorie. 
Existují také misinformace, tedy nepřesné 
a matoucí informace zahlcující veřejný 
prostor, které (na rozdíl od dezinformací) 
nevznikly primárně se záměrem lhát. 
Misinformace jsou spíše důsledkem zma
tení z množství informací, které nás obklo
puje.

Nevyvracejte za každou cenu…
Naší první reakcí na šířenou dezinfor

maci může být snaha o její vyvrácení za 
pomoci faktů a protiargumentů. Síla dezin
formací přitom není v předkládaných in
formacích, ale v emocích, které vyvolávají. 
Naše reakce by tomu měla odpovídat. 
Nesnažte se o okamžitou argumentační 
výhru, rozkrývejte motivace postupně skr
ze otázky a empatii.

Mějte pod kontrolou očekávání…
Dejte si realistické cíle a očekávání. 

Změnit něčí postoj či názor je dlouhodobý 
proces. Lidé si je často přebírají z jim blíz
kých zdrojů (vybraná média, respektované 
autority v politice, kultuře, ale i v zaměst
nání či rodině). Není důvod v tomto směru 
rozpoutat jakýkoliv konflikt. Zcela dosta
tečným cílem je dosáhnout toho, že dezin
formaci aspoň nebudete dále šířit, že ne
přeberete extrémní pohled a získáte novou 
zkušenost, která posílí vaši odolnost vůči 
nepravdivým informacím a konspiracím 
do budoucna.

Nepanikařte…
Panika není na místě, důvody pro šíření 

konspirační teorie jsou různé. Využijte si

tuaci jako vzdělávací příležitost. To, že do
tyčný šíří dezinformace, nemusí znamenat, 
že jim věří. Motivací může být i strach, 
snaha šokovat, provokovat, nějak se vypo
řádat s nejasnou situací. Ne každý názor je 
nebezpečná konspirace. 

Nereagujte hned protiargumenty…
Důkazní břemeno je na straně toho, 

kdo dané tvrzení přináší. Je jeho úkolem 
předložit důkazy, které jej potvrzují. 
Nemějte proto za každou cenu potřebu 
hned přinášet protidůkazy a protiargumen
ty.

Připravte se…
Málokdo z nás je schopen ihned reago

vat na různá tvrzení; není možné, abychom 
měli důkladný přehled o všem. Pokud má
te podezření, že se jedná o dezinformaci či 
konspiraci, dohledejte si více informací. 
Pravděpodobně se jejímu ověření už věno
val někdo jiný. Pomůže i schopnost hledat 
v anglickojazyčných zdrojích.

Nereagujte ukvapeně…
Mnohdy máme tendenci rychle reago

vat ve smyslu: „Co je tohle zase za blbost?“ 
Tím však situaci zbytečně vyhrotíme. Na 
místě je klidná rozvaha a zvážení dalšího 
postupu.

Zvažte ověřitelnost…
Rozlište, kdy se jedná o tvrzení dolože

ná informacemi, které lze ověřit z jiných 
zdrojů, a kdy je to čistě osobní pohled či 
fabulace.

Neztrácejte čas…
Ne každé šokující tvrzení si zaslouží 

pozornost a hlubokou analýzu.

Nastavte bezpečné prostředí…
Rozhodneteli se téma s jiným člově

kem probrat, zkuste si nejprve domluvit 
jednoduchá, ale společná pravidla: nebude
me se vzájemně odsuzovat, osočovat, vy
smívat se. Nehodnotíme sebe či druhého, 
ale informace, s nimiž pracujeme.

Nedopusťte výsměch…
Reakcí na názor jiného může být často 

výsměch. Snažte se takové situace korigo
vat, omezit a převést na příležitost společně 
se něco nového naučit. 

Spolupracujte…
Zkuste si společně informaci ověřit. 

Diskutujte o zdrojích, jejich spolehlivosti. 
Využijte metodickou koncepci 5 klíčových 
otázek. Mnohdy není tím nejzajímavějším 
ověření jednotlivých tvrzení, ale kontext: 
Je dohledatelný autor? Jaké jsou asi jeho 
motivace (kvalitně informovat skrze ověři
telná sdělení, nebo jen provokovat naše 
emoce)? Jak se sdělení šíří? Jak se snaží 
upoutat (a případně zneužít) naše emoce?

Neodsuzujte a nepoučujte…
Za projevení názoru či sdílení kontro

verzního pohledu nikdy neodsuzujte dané
ho člověka. Zaměřte se na samotné sdělení 
a důvěryhodnost jeho původce. Vždy nech
te možnost důstojné změny názoru bez vý
čitek a posměchu.

Pokládejte otázky…
Motivace k šíření mylných informací 

mohou být různé. Mnohdy pramení z hlub
ších pocitů frustrace, nejistoty, anebo pro
stě touhy provokovat a jít proti proudu. 
Unáhlená snaha ihned (dez)informace vy
vracet nebude mít často šanci uspět. 
Vhodnějším postupem je snaha o porozu
mění důvodům a motivacím, proč lidé dez
informace sdílí. Vyzkoušejte sadu vhod
ných otázek a reakcí, které je možné v da
né situaci použít. Otázky pokládejte 
opakovaně a ujišťujte se, zdali jste dobře 
rozuměli. Hledání odpovědí na vámi kla
dené otázky umožňuje důkladnější zamyš
lení se nad vlastními motivy a pocity, 
a účinně pomáhá odhalit logické nedostat
ky konspiračních teorií.

•	 Jak	jsi	k	tomuto	názoru	dospěl/a?	
•	 Jaké	 zkušenosti	 či	 informace	 tě	

k tomu vedly?
•	 Proč	je	tato	informace	pro	tebe	důle

žitá?
•	 Jaké	emoce	v	tobě	ta	zpráva	vzbudila/

vzbuzuje?
•	 Na	základě	čeho	se	rozhoduješ,	které	

informaci věřit a které ne?
•	 Máš	 kolem	 sebe	 někoho,	 komu	

naprosto důvěřuješ? 
•	 Sdílel	tento	člověk	někdy	něco,	co	tě	

hodně	překvapilo?	A	věřil/a	jsi	tomu?
•	 Věříš	tomu	proto,	že	to	sdílelo	tolik	

lidí ve tvém okolí, a proto to bude nej

Dezinformace a konspirace kolem nás



zpravodaj mp brno č. 2/2022 (41.)  1000 ks                  dataprint  VI.2022

spíš pravda? Nebo je to názor, který je 
ti blízký, protože jde proti proudu?

•	 Pokud	tomu	tedy	rozumím	správně,	
říkáš mi, že… (převyprávějte vlastní
mi slovy).

•	 Můžu	tě	přerušit?	Chci	se	jen	ujistit,	
že tomu správně rozumím.

•	 Pomoz	mi	tomuto	porozumět	–	proto
že někteří lidé tvrdí, že…

•	 Nemůže	 být	 tato	 verze	 událostí	
výsledkem náhody či neschopnosti 
různých aktérů, spíše než důkladným 
globálním plánem, který by vyžado
val spoluúčast, disciplínu a mlčenli
vost desítek tisíc lidí?

•	 Rozumím,	 taky	 jsem	 z	 toho	 byl/a	
zmaten/á.

•	 Děkuji	 za	vysvětlení,	už	 rozumím,	
proč	jsi	to	sdílel/a.

Nepropadejte bezmoci…
Pokud nevíte jak reagovat, nebo se vám 

prostě z nějakých důvodů nechce, neberte 
to jako vlastní selhání. Nemusíte sami po
každé řešit to, co jste nezpůsobili. Za infor
mační chaos mohou nejen tvůrci a šiřitelé 
dezinformací a konspirací, ale také algorit
my sociálních sítí či neschopnost státních 
nebo jiných orgánů srozumitelně komuni
kovat s veřejností.

Posilujte odolnost…
Co se naučíte při vyvracení jedné aktu

ální dezinformace, to se vám bude hodit 
i v budoucnu: rozpoznávání dezinformací 
a konspiračních teorií; sledování postupů, 
které se používají při jejich tvorbě a šíření; 
a jejich důkladné rozklíčování. To vše mů
že sloužit jako prevence a posílení vaší 
odolnosti vůči dezinformačním praktikám.

Nespadněte do pasti…
Cílem dezinformačních kampaní není 

přesvědčit nás o jedné verzi událostí, o jed
né pravdě. Cílem je rozdmýchat v nás fru
straci, nejistotu, nedůvěru a vzájemný kon
flikt. Odmítněte hrát podle těchto pravidel. 
Situaci obraťte v příležitost se něco nového 
naučit skrze spolupráci a vzájemnou pod
poru.

Sledujte vývoj v čase…
To, že lidé sdílí nějakou konspirační te

orii, nemusí být zásadně problematické. 
Riziko nastává ve chvíli, kdy těmto teoriím 
propadnou systematicky a začnou se uza
vírat v konspiračních bublinách, vyčlení se 
z kolektivu a stávají se terčem výsměchu 
nebo odsouzení či šikany ostatních.

Nerozdělujte na my a oni…
Dejte si velký pozor na rámování „my“ 

vs. „oni“. Například: „My víme, kde je 
pravda, ostatní jsou nemyslící ovce.“ To 
platí pro obě strany jakéhokoli střetu. 
Situaci využijte k diskusi, vzájemné pod
poře a nácviku porozumění mechanismům 
vzniku a šíření dezinformací. Důležité je 
také porozumět motivacím, proč s dezin
formacemi konkrétní člověk přichází.

Příklady vedení  
komunikace

Vrátíme se na chvíli na začátek „doby 
covidové“ a zkusíme si připomenout někte
ré teorie, které se ve veřejném prostoru 
diskutovaly. V tomto okamžiku není pod
statné, který z argumentů je, anebo bude 
pravděpodobnější. Podstatné je, abychom 
dokázali předejít konfliktu v mezilidských 
vztazích.	Konfliktu,	který	může	nevratně	
a zbytečně rozdělit nejen přátelské a kole
giální vztahy, ale i ty, na první pohled, hlu
boké a pevné, rodinné.

•	 Stejně	si	myslím,	že	to	není	jen	tak.	
Virus někdo vypustil schválně, exis
tuje totiž skupina elit, která chce 
záměrně snížit světovou populaci.

•• Opravdu? Jak jsi k tomuto závěru 
dospěl? Jaké informace tě k tomu 
vedly?

•	 Viděl	 jsem	 několik	 videí,	 kde	 to	
vysvětlovali odborníci. Třeba takový 
Bill Gates o tom sám v minulosti mlu
vil.

•• Takže jestli tomu správně rozumím, 
tak zástupci této mocné skupiny, jako 
je Bill Gates, o tomto plánu v minu
losti mluvili veřejně? Proč by to děla
li?

(6)

•• A není třeba možné, že existuje jen 
jeden zdroj, který šíří nepravdivou 
neověřenou informaci, a ostatní si je 
jen přebírají mezi sebou? Jsi si jistý, 
že skutečně prověřili informace z více 
zdrojů, než je začali šířit?

•	 Těch	zdrojů	je	několik.	I	kdyby	něja
ký z nich lhal, tak to nebude celé 
výmysl. Pravda bývá většinou někde 
mezi.

•• A jsou ty zdroje důvěryhodné? Možná 
to všechny sdílí proto, že je to kontro
verzní.

(6)

•• Pokud tomu tedy rozumím správně, 
říkáš mi, že tady existuje tajná skupi
na světových elit, která záměrně šíří 
virus, aby omezila světovou populaci. 
Na tom plánu se ale zákonitě musí 
podílet desítky světových vlád. Tím 
pádem ale asi také vědci, kteří nám 
předkládají jinou verzi. Pak nejspíše 
také lékaři a zdravotnický personál. 
Hrubým odhadem to budou desítky, 
nebo dokonce stovky tisíc lidí, kteří 
jsou součástí tohoto plánu a drží ho 
v utajení. Chápu to správně?

(6)

•	 No	lékaři	a	nemocnice	z	toho	profitu
jí, za covidové pacienty dostávají více 
peněz od pojišťovny, takže to dává 
smysl.

•• Proč to ale neodhalila média a investi
gativní novináři?

(6)

•• Tak ještě jinak, říkáš mi, že existuje 
někdo, kdo by byl schopen zorganizo
vat takto důkladně globální operaci, 
která předpokládá spolupráci a ml
čenlivost stovek tisíc lidí, a odhalil to 
až Franta Novák na YouTube?

•	 Nevím,	neznám	úplně	detaily,	tohle	
ale tvrdí několik různých zdrojů… 
A jak se říká: na každém šprochu 
pravdy trochu.

•• Proč je pro tebe tohle vysvětlení tak 
důležité a zásadní? A nemůže to být 
třeba prostě jen náhoda? Proč ti verze 
o spiknutí stovek tisíc lidí přijde smy
sluplnější než vědecká teorie o tom, 
že k přenosu viru na člověka došlo ze 
zvířete tak, jako tomu bylo už mnoho
krát v minulosti a před čím vědci 
dlouhodobě varovali?

Základy posuzování  
důvěryhodnosti  
mediálních sdělení

Svět médií a internetu se překotně vy
víjí. Důsledkem je stále větší množství me
diálních sdělení, se kterými se dennodenně 
setkáváme. Jak ale posoudit jejich důvěry
hodnost? Následující tabulka shrnuje 5 klí
čových otázek (a doplňujících podotázek), 
které rozvíjejí schopnost nahlížet na medi
ální sdělení kriticky. Je to velmi jednodu
chý nástroj, který se dá použít na textová 
i audiovizuální sdělení, a ani za několik let 
nepřestane	být	aktuálním.	Kritičnost	je	dů
ležitá, nesmí ale směřovat do pasti absolut
ní nedůvěry ke všemu a ke všem. Některá 

…pokračování na 4. straně ➜	
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Po stopách vody 
pro Brno

Letošní „pochoďáček“ tentokrát půjde 
PO STOPÁCH VODY PRO BRNO. Vodu 
v našich domácnostech bereme jako sa
mozřejmost, ale jen málokdo z nás tuší 
jak technologicky složitá je cesta vody do 
našich umyvadel, dřezů, sprchových kou
tů či van. Mnozí z našich absolventů si 
jistě pamatují, že v 60 a 70 letech bylo 
Brno zásobováno podzemní vodou 
z Březové nad Svitavou a úpravny vody 
Brno – Pisárky, která odebírala surovou 
vodu z řeky Svratky. To ale přestávalo sta
čit a zdroje vody byly značně přetěžovány. 

Zejména pak úpravna vody Brno – Pisár
ky. Proto bylo nutné situaci řešit. 

Výstavba Vírského oblastního vodovo
du byla zahájena v roce 1988, ale investič
ní záměr se datuje o 5 let dříve. Právě 
tehdy se začala psát historie dnešní cesty, 
kterou voda do Brna teče. Je dlouhá při
bližně 100 kilometrů a z Vírské přehrady 
je voda po celé hlavní trase až do Těšan 
dopravována gravitačně.

Po stopách vody nepůjdeme celých 
100 kilometrů, ale vybrali jsme pro vás 
objekt řízení průtoku, který je pod vodo
jemem nedaleko obce Čebín. Cestu nena
jdete na značených turistických stezkách, 
ale přesto jde o příjemnou, 8,5 kilometrů 
dlouhou procházku. Je téměř bez převýše
ní, ale zato vede převážně otevřenou kra
jinou. Naskytne se vám i pohled na kopec 

Letní branně vzdělávací seminář – 2. 9. 2022

mediální sdělení obsahují kvalitní in
formace a důvěru si zaslouží. Odpovědi 
na otázky uvedené níže nám pomohou 
tato sdělení rozpoznat.

KDO:
•	 Kdo	je	autorem	nebo	tvůrcem	sdě

lení?
•	 Jaké	informace	lze	o	autorovi	nebo	

tvůrci sdělení dohledat?
•	 Kdo	má	 kontrolu	 nad	 vznikem	

a šířením sdělení?

CO:
•	 Co	je	obsahem	sdělení?
•	 Jaké	 názory	 či	 hodnoty	 jsou	 ve	

sdělení přítomny?
•	 Jsou	ve	 sdělení	uvedené	zdroje?	

Jak se dají obsažené informace 
ověřit?

•	 Jaké	informace	či	vyjádření	nejsou	
ve sdělení zahrnuty?

…dokončení ze strany 3

Čebínka s rozhlednou na který jsme vás 
původně chtěli vzít. Nicméně výstup i se
stup jsou náročnější, než jsme si mysleli, 
a tak jsme tento úsek cesty obešli. 

Na začátek se musíte dopravit vlakem 
do Čebína. Na nádraží proběhne, prezen
ce a rozdáme vám stravenky na tradiční 
„Strážníkův guláš“. Obdržíte i jednodu
chý itinerář cesty a pak už to bude jenom 
na vás. Asi v polovině cesty dorazíte pod 
vodojem, kde se nachází stanice řízení 
průtoku. Po skupinách vstoupíte do objek
tu, kterým protéká voda pro Brno. 
Prohlídka bude spojená i s odborným vý
kladem pracovníků akciové společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace, která je 
provozovatelem celého díla. Po exkurzi 
vás čeká druhá polovina cesty. Ta končí 
v	Kuřimi,	 kde	 přijde	 na	 řadu	 tradiční	
„Strážníkův guláš“. Pak už jenom pár de
sítek metrů na vlakové nádraží a cesta 
domů. 

n

LETNÍ SEMINÁŘ PŘEHLEDNĚ 

•	 Datum konání: 2. 9. 2022
•	 Místo	pro	START:	 

 Čebín – vlakové nádraží
•	 Čas	pro	start:	9:00 – 10:30 h
•	 Registrace	k	účasti:	od	15.	7.	2022
  tel: 548 210 035  

email: prevence@mpb.cz
•	 Kapacita	účastníků:	250	osob

POZOR! 

✔︎	Před registrací zvažte své fyzické 
možnosti!

✔︎ Zvolte pohodlný oděv a bezpeč
nou obuv!

✔︎ Myslete na svůj PITNÝ REŽIM!
✔︎ Nezapomeňte na své léky!

KOMU:
•	 Jaké	cílové	skupině	je	sdělení	určeno?
•	 Jakým	způsobem	se	sdělení	k	příjem

cům dostává a jak se případně dále 
šíří?

•	 Jak	 může	 sdělení	 ovlivnit	 názory,	
postoje a chování příjemců?

JAK:
•	 Jak	se	sdělení	 snaží	upoutat	pozor

nost?
•	 Jaký	je	jazyk	a	audiovizuální	forma	

sdělení? Proč je právě v této podobě?
•	 Jaké	emoce	může	sdělení	v	příjemcích	

vyvolat? Co je jejich příčinou?

PROČ:
•	 Proč	bylo	sdělení	vytvořeno?
•	 Kdo	má	ze	sdělení	prospěch	či	uži

tek?

Zdroj: JSNS, Člověk v tísni, o. p. s.    n


