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METODIKA VÝBĚRU ZDROJŮ
Tento dokument shrnuje klíčové zásady při posuzování výběru zpravodajských zdrojů
do aplikace newskit. Vymezujeme si právo tyto zásady kdykoliv upravovat.
Aplikace může pracovat jen s takovými zpravodajskými zdroji, které zpřístupňují svůj
obsah online a využívají RSS kanálů či svých vlastních APIs pro možnost monitorovat
nově vycházející články a jejich URL pro další procesování.

Klasifikace médií
Pro další využití v rámci těchto zásad rozdělujeme zpravodajské zdroje do třech
základních kategorií (samozřejmě není u všech zdrojů možné jasně určit jen jednu,
jedná se však o poměrně robustní vodítko):
1.

Důvěryhodné zpravodajské zdroje: Zdroje, na které je možné se spolehnout v
přinášení pravdivých a nezmanipulovaných informací. Jedná se tak o veřejnoprávní
a jiná objektivní média splňující následující parametry:
a. Neuvádí ve svých článcích úmyslně nepravdivý či manipulativní obsah.
b. Pokud uvedou své čtenáře v omyl, chybu opraví a omluví se.
c. Prezentují argumenty všech zúčastněných stran a předkládají fakta.
d. Rozlišují informace, reakce, dedukce či spekulace. (Zjednodušeně neprezentují
spekulace či dedukce jako fakta.)
e. Uvádí zdroje svých informací.
f.

Nejsou vlastněny a nemají žádné přímé či nepřímé vztahy na politiky nebo
politická uskupení.

g. Nevsugerují svým čtenářům názory na jakákoliv společenská témata a obecně
se politicky ve svých článcích neprofilují.
2. Bulvární zpravodajské zdroje: Zdroje, na které není možné se spolehnout v přinášení
objektivních a pravdivých informací. Jedná se tak o zdroje splňující následující
parametry (ne nutně všechny):
a. Neuvádí ve svých článcích zdroje svých informací.
b. Často rozvádějí spekulace či dedukce jako fakta a dále je rozvádějí.
c. Výrazně se politicky profilují a vsugerují názory na společenská témata.

3. Dezinformační zpravodajské zdroje: Zdroje, které cíleně uvádí své čtenáře v omyl a
na které se tudíž není možné spolehnout v přinášení pravdivých informací. Jedná se
tak o zdroje splňující následující parametry (ne nutně všechny):
a. Systematicky a cíleně své čtenáře uvádí v omyl, prezentují fakticky nesprávné
informace jako pravdivé.
b. Výrazně se politicky profilují a přímo vnucují názory na společenská témata.
c. Často neuvádí konkrétní autory článků.
d. Mohou být napojeny (či financovány) jakýmikoliv entitami usilujícími o změnu
obecného rozpoložení ve společnosti.

Výběr zdrojů do aplikace
Dlouhodbě tak monitorujeme zpravodajské zdroje působící v České republice a na
základě předchozího vymezení klasifikace se je snažíme zařadit do jedné z kategorií.
Vycházíme také z dalších podobných analýz českého mediálního prostoru, jako
například těch od organizace HlídacíPes.org1.
Vytváříme tak interní dokumentaci zpravodajských portálů nejen s finálním rozdělením,
ale i důvody, které k němu vedly. Na jejím základě tak vybíráme do aplikace newskit.
pouze důvěryhodná média.

Souhlas s přidáním zdrojů
Všechny zdroje, které se nakonec rozhodneme do aplikace přidat, nejprve
kontaktujeme a obeznámíme s našim záměrem. Následně se dohodneme na
podmínkách využití jejich obsahu v aplikaci. Pokud by s ním daná média nesouhlasila,
samozřejmě přidána nebudou.

Žádost zdrojů o přidání
Zpravodajská média nás mohou kontaktovat, pokud mají o využití jejich obsahu v
aplikaci zájem. V takovém případě je buď zpravodajský zdroj obeznámen s jeho
klasifikací na základě našich rešerší, nebo, pokud zatím nebyla nutná investigace
podniknuta, je rešerše zahájena. Na základě jejího výstupu se poté pokračuje dál.

1

https://hlidacipes.org/nas-dezinformuje-aktualni-prehled-hlavnich-zdroju-siritelu-fake-news-cesku/

Odebrání zdrojů
Všechny již obsažené zpravodajské zdroje kontinuálně monitorujeme. Pokud by se mělo
jejich zařazení změnit na bulvární či dezinformační médium, jsou zdroje z aplikace
odebrány. O tomto kroku média informujeme neprodleně po učinění takového
rozhodnutí.

