
 

 

O životě Demagoga 

Základním úkolem Demagogu je zpětná kontrola faktů v politických diskuzích, která má vést ke 

kultivaci televizních debat. Oprava nepravdivých nebo zavádějících informací není všelékem, ale 

pomáhá k vytvoření základu každého argumentu, kterým by měla být pravdivá fakta. Politici jsou 

zvyklí ve svých mediálních vystoupeních používat nepravdivé a zavádějící informace, aby  upravili 

realitu ke své výhodě a získali politické body. Média pak často tyto informace bez ověření převezmou 

a jen zřídka upozorní na faktickou nesrovnalost ve výrocích politika. K občanům se tak dostávají 

zkreslené informace, které ovlivňují jejich politické preference. Dva studenti politologie se rozhodli, 

že by s tím chtěli něco udělat… 

 

Demagog.sk vznikl na Slovensku jako dobrovolnická a nezávislá iniciativa Mateje Hrušky a Ondreje 

Luntera, kteří byli spolužáky na politologii Fakulty sociálních studií MU v Brně. 

Před oficiálním spuštěním projektu probíhal několikatýdenní testovací provoz a 3. března 2010 byly 

výsledky práce zveřejněny. Od tohoto data kontroluje Demagog.sk každý díl tří diskuzních pořadů. V 

září 2010 zahájil Demagog.sk spolupráci se slovenským Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť 

(SGI), který poskytl projektu technické zázemí pro vytvoření kvalitnějšího webu a pomohl s náborem 

analytiků. Po dvou letech ověřování získal Demagog.sk renomé mezi žurnalisty, moderátory a 

zejména mezi čtenáři. Expanze do České republiky tak byla přirozená. Prezentace slovenského 

Demagoga na politologickém Barcampu v Brně zaujala studentku Fakulty sociálních studií MU Terezu 

Skládankovou natolik, že se rozhodla českou verzi vzít pod svá křídla. Následovala početná vzájemná 

setkání, která vedla k podáním žádosti o grant Mládeže v akci (MŠMT). Jeho schválení vedlo k 

sestavení týmu ze studentů FSS MU a k zahájení činnosti.  

 

Oficiální spuštění webových stránek Demagog.cz proběhne 7. března 2012, kdy budou zpřístupněna 

hodnocení diskuzí za měsíc únor. Demagog.cz prozatím ověřuje pouze pořad Otázky Václava 

Moravce, ale jeho ambice u jedné politické debaty rozhodně nekončí. Organizátoři by po etablování 

Demagoga.cz rádi ověřovali i další diskuzní pořady. Vše bude záležet na tom, zda projekt získá 

pozornost veřejnosti. 

 

 



 
 

Kdo se podílí na práci Demagoga.cz  

 

 
Tereza Skládanková 
Expert pro Českou republiku 
 
Vystudovala dvouoborový bakalářský program 
Mezinárodních vztahů a Evropských studií na 
FSS MU. V současnosti pokračuje na 
magisterském stupni stejného oboru. Studuje 
ještě právní specializaci Právo a mezinárodní 
obchod. 
Je expertkou Demagog.cz pro Českou 
republiku - vede tým analytiků, vybírá faktické 
výroky, koordinuje a kontroluje ověřování 
tvrzení. 
 

Analytici  
Jsou studenty Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně. Ověřují zadaná 
tvrzení na dobrovolnické bázi. 
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Ondrej Lunter 
Spoluzakladatel Demagog.sk a koordinátor 
pro Českou republiku 

 
Vystudoval bakalářskou politologii na FSS MU 
a ekonomiku a manažment na ESF MU. Ve 
studiu pokračuje na magisterském stupni 
politologie na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity. Působí také v 
Akademickém senátu. Založil projekt 
Masarykovy debaty, který vytváří platformu 
pro kritickou debatu akademiků a politiků na 
kontroverzní celospolečenská témata. 
 

 

Matej Hruška 

Spoluzakladatel Demagog.sk a expert na 

metodologii. 

 

Matej Hruška je absolventem magisterské 

politologie na FSS MU v Brně.  V minulosti psal 

pro Medialne.sk, FWD.sk a server EUobserver 

v Bruselu. Krátký čas byl také editorem 

Ekonomika.sme.sk. Kromě Demagoga se 

věnuje monitoringu kvality práce novinářů na 

serveru Mediawatch.sk. 



 
 

 

Jak probíhá ověřování? 

 

Mravenčí práci na ověřování odvádí skupina dobrovolníků z řad studentů politologie, evropských 

studií, mezinárodních vztahů a příbuzných oborů. Tereza Skládanková, expert pro Českou republiku, 

vybere z přepisu pořadu Otázky Václava Moravce všechna faktická tvrzení a odešle je na ověření 

analytikům, kteří v pondělí ráno začínají se sběrem informací pro jejich ověření. V pondělí večer 

pošlou expertce ověřené výroky i se zdroji informací, na základě kterých hodnocení provedli. 

Expertka vše zkontroluje a během úterý uveřejní hodnocení na webové stránce. 

 

Jaká je metodologie ověřování výroků? 

Výběr tvrzení 

Hodnotíme pouze faktická tvrzení politiků, která jsou potenciálně ověřitelná. Ověřovaná fakta mohou 

mít různou podobu, například numerické informace, minulé události, hlasování o zákonech nebo 

vyjádření osob. Další parametr, který je klíčový při výběru tvrzení, je vybraný okruh témat. Věnujeme 

se pouze takovým tvrzením, která se dotýkají substantivních policy témat a politických událostí. 

Omezení na témata jsme zvolili proto, abychom nebyli zahlceni nepodstatnými informacemi a 

neověřovali tvrzení, která nemají význam pro politický diskurz. 

 

Co nehodnotíme 

Naší zásadou je nehodnotit výroky, které se nezakládají na faktech. Jde například o politická 

prohlášení, normativní výroky a predikce dopadů politických opatření. Pokud je výrok složen 

z ověřitelných a neověřitelných součástí, ověřujeme pouze ověřitelné části výroku. 

 

Příklad výroku, který neověřujeme: Opatření vlády je prospěšné, protože způsobí růst zaměstnanosti. 

  



 
 

Jak hodnotíme 

Jelikož se ověřují jenom faktické výroky, lze jejich správnost většinou ověřit z různých otevřených 

a veřejně dostupných zdrojů. Na webu je potom hodnocení výroku uveřejněno i s důvěryhodným 

zdrojem a je otevřeno pozdější diskuzi. Každému politikovi se jeho výroky sbírají a čtenářům jsou 

k dispozici jejich přehledné statistiky. Dojde-li k omylu a někdo v diskuzi na webu hodnocení 

vyvrátí, experti hodnocení výroku změní.  

 

Čtyři kategorie hodnocení 

1. Nepravdivé tvrzení 

 

Tvrzení, které je vyhodnoceno jako nepravdivé, není v souladu s veřejně dostupnými informacemi a 

daty a nepodporuje ho zároveň žádný veřejně dostupný zdroj.  

 

Příklad nepravdivého tvrzení: 

„Pan prezident už ten postup (opakovaného návrhu kandidáta, pozn.) zopakoval několikrát, kdy místy 

i třikrát navrhoval stejného kandidáta.“     

       

   Ústava České republiky v části Ústavní soud článek 84 bod 2 doslova uvádí, že 

"soudce Ústavního soudu jmenuje Prezident republiky se souhlasem Senátu." 

V době 1. mandátu prezidenta Václava Klause došlo k situaci, kdy jím navržený kandidát (Aleš Pejchal) 

byl Senátem PČR odmítnut (zbylí 2 kandidáti byli senátem potvrzeni) a prezident Klaus jej následně 

opakovaně senátu navrhl jako soudce Ústavního soudu (napodruhé byl Aleš Pejchal odmítnut také) - 

tento krok částečně popsaly 8. srpna 2003 také Hospodářské noviny. Prezident Klaus tento postup již 

znovu neopakoval, tudíž je výrok nepravdivý. 

U jiných navrhovaných soudců Ústavního soudu ČR, které senát odmítl do funkcí potvrdit, již 

prezident Klaus pokus o nové jmenování nezopakoval, což opět staví výrok do nepravdivé roviny. 

Navrženými a zamítnutými kandidáty byli: V. Balaš, V. Pavlíček a K. Veselá-Samková, což dokládá 

dokument o průběhu jednání Senátu ČR v rámci 9. schůze ve 4. funkčním období (bod 1). Posledním 

odmítnutým kandidátem (mimo aktuálně odmítnutého kandidáta Sváčka) na soudce Ústavního 

soudu ČR byl Milan Galvas, jenž byl senátem zamítnut 8. dubna 2004.    

 

http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/senat-opet-odmitl-pejchala-jako-ustavniho-soudce--86737
http://hn.ihned.cz/c1-13198890
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?schuze=2589
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?schuze=2589
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=3660&O=4


 
2. Zavádějící tvrzení 

 

U zavádějících tvrzení jde o zhodnocení jejich rozumnosti a kontextu, ne o umístění na ose 

pravda/nepravda. 

 

Příklad zavádějícího tvrzení:  

„V Německu jsou tři podmínky, které musí být splněny najednou (pro splnění podmínek, kdy firma 

podléhá kontrole státního kontrolního úřadu, pozn.). Musí to být monopolista, musí převážně 

vykonávat poskytovat veřejné služby, buď úplně, nebo převážně, a musí na tyto veřejné služby čerpat 

státní peníze.“    

    

 Poslanec uvádí zavádějící tvrzení, když naznačuje, že každá kontrolovaná firma musí zmíněné 

podmínky splňovat. 

Kontrole německého ekvivalentu NKÚ, tzv. Spolkového účetního dvora, podléhají mj. právnické osoby 

("firmy"), které splňují poslancem jmenované podmínky. Jak ale popisuje publikace Ministerstva 

vnitra ČR (.pdf, str. 177-178), jsou ve stanovených případech povinně kontrolovány také další 

právnické osoby (tedy i soukromé firmy), které nemusí výše uvedené podmínky splňovat. Jde o ty, 

které provádějí části plánu spolkového rozpočtu, obdržely od Spolku náhradu nákladů nebo dotaci, 

spravují jeho prostředky nebo, a to především, pokud byly Spolkem založeny. Kontrola účetního 

dvora může být i dojednaná, případně určena ve stanovách subjektu. 

(Přesný výčet kontrolovaných subjektů je v § 91 zákona o Spolkovém účetním dvoře - .pdf, německy) 

 

3. Neověřitelné tvrzení 
 

V případě, že není možné najít zdroj tvrzení a není jej možné na základě dostupných informací 

potvrdit ani vyvrátit, je hodnoceno jako neověřitelné. 

 

 

Příklad neověřitelného tvrzení:  

 

„My jsme ho (návrh na svolání mimořádné schůze bezpečnostního výboru, pozn.) podepsali v 

podstatě všichni za sociální demokracii.“ 

http://www.mvcr.cz/soubor/4-spravni-pravo-3-11web-pouperova-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/4-spravni-pravo-3-11web-pouperova-pdf.aspx
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf


 
   

 Na stránkách PS PČR lze pouze nalézt oznámení o svolání mimořádné schůze výboru pro 

bezpečnost z důvodu, že "o její svolání požádal zákonem předepsaný počet členů" (§ 36 Zákon č. 

90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že 

"předseda je povinen svolat schůzi výboru (...) požádá-li o to (...) alespoň dvě pětiny členů všech 

výboru". Podle vyjádření předsedy výboru Johna o svolání schůze požádalo osm z patnácti členů. 

Kteří členové to byli, se nám nepodařilo dohledat. 

 

Ve výboru pro bezpečnost v současnosti zasedají  4 členové za ČSSD.  

4. Pravdivé tvrzení 

Použití informace je správné a je ve správném kontextu.  

Příklad pravdivého tvrzení:  

„Cena ropy má velký vliv pro výpočet ceny plynu na burzách, protože ten vzorec je z lehkých a těžkých 

topných olejů.“ 

Cena topných olejů (zjednodušeně ropy) má skutečně značný podíl na vývoj ceny plynu, a to hned z 

několika důvodů. Prvním je existence společného trhu energetických komodit, na kterém hraje 

primární roli právě ropa. Na růst či pokles její hodnoty jsou navázány ostatní komodity, jež značně 

kopírují její vývoj. Co se týká zmiňovaného vzorce, ten je postaven na vývoji cen více komodit, 

nicméně ropa je opět jednoznačně nejdůležitější složkou výpočtu a její cena radikálně ovlivňuje cenu 

při nákupu zemního plynu. Tvrzení je tedy pravdivé, což potvrzují i stránky Energetického regulačního 

úřadu, na nichž lze nalézt nejen zmiňovaný vzorec, ale i data potvrzující toto tvrzení. 

 

Limity ověřování 
 

Na webu vytváříme statistiku, kde se pod jménem politika shromažďují jeho výroky i s hodnocením. 

Čtenář tak získává přehled, kolik pravdivých, resp. nepravdivých výroků v debatě řekl. Význam takové 

statistiky má ovšem své limity a je potřeba při práci s ní na tato omezení myslet. Cílem není označení 

konkrétního politika za největšího lháře nebo pravdomluvce. Je zřejmé, že každá nepravda a 

zavádějící výrok má jiný dopad na společnost. I v našem hodnocení se můžeme zmýlit, i když jej 

kontrolují dvě osoby a veřejnost na webové stránce. Také výběr výroků je v naší kompetenci a selhání 

lidského faktoru je tudíž možné. Našim cílem je upozornění na faktická pochybení v těch výrocích, 

které hodnotíme. 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=82980
http://www.psp.cz/docs/laws/1995/90.html#34
http://www.psp.cz/docs/laws/1995/90.html#34
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/John-VV-Bezpecnostni-vybor-chce-vysvetleni-po-ministru-spravedlnosti-222966
http://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?id=1079
http://http/www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=626
http://http/www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=626


 
 

Vzhled statistiky a přehledu výroků 

 

 

 

 

 



 

 

Sponzoři a podporovatelé Demagoga.cz 

 

 

 

Grant nadace OSF poskytuje 
finanční pomoc na realizaci 

projektu. 

    

 

NEWTON Media poskytuje zdarma 
přepisy televizních diskuzí. 

 

 

 

Grant programu Mládež v akcii 
poskytuje finanční pomoc na 

realizaci projektu. 

 

 

 

Agentura Heretic PR poskytuje 
projektu bezplatnou PR podporu v 

České republice. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Demagog v médiích
 
GlobalVoices: Slovakia: Checking Politicians' Facts 
With Demagog.sk  
 
Demagog.sk is a Slovakian web project that aims to 
analyze politicians' claims based on facts and 
ensure they are correct and used in the right 
context. 
 
Radio Slovakia International: Checking Facts And 
Fictions of Politicians 
 
Political opponents meet every week in heated 
discussions full of accusations of who is responsible 
for all the things that went wrong in the country. 
The fight for the votes has already begun and the 
best weaponry the politicians can use in such a 
fight is a powerful argument against their 
opponent. Some of these arguments are more 
convincing than others, especially if they use 
factual data... and here comes the dilemma. 
 
Český rozhlas: Slováci mají stránky mapující 
demagogii politiků 
 
Politické televizní debaty patří k nedělnímu poledni 
stejně pevně jako sváteční oběd. Někdo je 
ignoruje, někdo se v nich vyžívá. Ale jak se vyznat v 
tom, co vlastně politici na obrazovce říkají? Je to 
pravda, nebo jenom hezky zabalená lež? Na 
Slovensku už rok funguje internetový projekt, který 
pomáhá lidem rozklíčovat politické jinotaje. 
Jmenuje se demagog.sk a vyzkoušel ho náš 
bratislavský zpravodaj Vojtěch Berger.  
 
Datablog.cz: Slovenský fact-check kontroluje 
pravdivost výroků politiků 
 
Slovenský fact-check server Demagog.sk úspěšně 
funguje druhým rokem a čím dál více se dostává do 
popředí zájmu novinářů i politiků, jejichž výroky v 
televizních debatách ověřuje. Pokud půjde jeho 
autorům vše podle plánu, dočká se podobného 
projektu, inspirovaného americkým Politifact.com, 
i český internet. 
 
Ekonom: Na výmysly českých politiků dohlédnou 
Slováci 
 
Mediálne.sk: Demagog.sk je po redizajne, chystá 
ďalšie novinky 

 
 
Služba Demagog.sk overujúca vyjadrenia politikov 
funguje už niekoľko týždňov v novom dizajne. Po už 
zrealizovaných zmenách má na pláne niekoľko 
ďalších úprav. Redizajn bol podľa autorov projektu 
potrebný dlhodobo.  
 
Mediálne.sk: Demagog.sk: On-line tlmočník z 
političtiny do slovenčiny 
 
Strácate sa v každovíkendových slovných 
prestrelkách politikov na televíznych obrazovkách? 
Autori projektu Demagog.sk nie. Vystúpenia 
politikov v diskusiách sledujú každý týždeň, na 
svojom blogu preverujú ich tvrdenia slovo po slove. 
Preto, aby sa úroveň prezentácie názorov a 
argumentov cez víkendy okolo obeda zlepšila, 
tvrdia.  
 
.týždeň: Internet Demagog.sk 
 
ČTK: Zavádza vraj Fico i Radičová, najviac však 
Vladimír Mečiar 
 
HNonline.sk: Joint v ústach Sulíka? Aj to dokáže 
internet 
 
Televízne noviny TV Markíza, 30.5.2010: Detektor 
lži pre politikov 
 
HNonline.sk: Maďarič v diskusnej relácii zavádzal 
 
SPW: STV: Kto Šefčoviča privítal, s kým si ruku 
podal a kam sa vybral 
 
SPW: .týždeň obeťou plagiátu v Pravde 
 
SPW: Puškárová tempo nášho zadlženia nafúkla, 
Ficovi poškodila (update) 
 
 
 

http://globalvoicesonline.org/2011/11/11/slovakia-checking-politicians-facts-with-demagog-sk/
http://globalvoicesonline.org/2011/11/11/slovakia-checking-politicians-facts-with-demagog-sk/
http://www.rozhlas.sk/radio-international-en/society/Checking-Facts-And-Fictions-of-Politicians?l=2&i=22813&p=1
http://www.rozhlas.sk/radio-international-en/society/Checking-Facts-And-Fictions-of-Politicians?l=2&i=22813&p=1
http://m.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/865011
http://m.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/865011
http://www.datablog.cz/inspirace/demagog-sk-slovensky-fact-check-kontroluje-pravdivost-vyroku-politiku
http://www.datablog.cz/inspirace/demagog-sk-slovensky-fact-check-kontroluje-pravdivost-vyroku-politiku
http://medialne.etrend.sk/internet-spravy/demagog-sk-je-po-redizajne-chysta-dalsie-novinky.html
http://medialne.etrend.sk/internet-spravy/demagog-sk-je-po-redizajne-chysta-dalsie-novinky.html
http://medialne.etrend.sk/internet-spravy/demagog-sk-on-line-tlmocnik-z-politictiny-do-slovenciny.html
http://medialne.etrend.sk/internet-spravy/demagog-sk-on-line-tlmocnik-z-politictiny-do-slovenciny.html
http://www.tyzden.sk/casopis/2010/15/media-200948.html
http://spravy.pravda.sk/zavadza-vraj-fico-i-radicova-najviac-vsak-vladimir-meciar-peb-/sk_domace.asp?c=A100510_092910_sk_domace_p12
http://spravy.pravda.sk/zavadza-vraj-fico-i-radicova-najviac-vsak-vladimir-meciar-peb-/sk_domace.asp?c=A100510_092910_sk_domace_p12
http://hnonline.sk/c1-43956480-joint-v-ustach-sulika-aj-to-dokaze-internet-b-font-color-ff9900-video-font-b
http://hnonline.sk/c1-43956480-joint-v-ustach-sulika-aj-to-dokaze-internet-b-font-color-ff9900-video-font-b
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Tisková zpráva 

 

Demagog.cz prověří výroky politiků, lhaní se nebude vyplácet 
 
Praha, 6. března 2012 - Lhaní v Otázkách Václava Moravce se již politikům nevyplatí. Úspěšný 
slovenský web Demagog.sk, který ověřuje faktické výroky politiků ve třech slovenských diskuzních 
pořadech, rozšiřuje své aktivity i do České republiky. Již zítra ve středu 7. března bude moci 
veřejnost zjistit na stránce Demagog.cz, zda byly únorové výroky politiků v Otázkách Václava 
Moravce pravdivé, nepravdivé, neověřitelné nebo zavádějící. Každé úterý po vysílání OVM budou 
na stránce ověřené výroky politiků i s jejich osobní statistikou. 
 
Česká verze Demagogu vznikla z iniciativy Terezy Skládankové, která využila zájmu slovenských 
zakladatelů projektu o jeho rozšíření do České republiky. K zahájení českého Demagoga jí zakladatelé 
Matej Hruška a Ondrej Lunter poskytli podporu a know-how. Mravenčí práci na ověřování odvádí 
skupina jedenácti analytiků z řad studentů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 
Ověřováním výroků stráví jeden až dva dny v týdnu, a to bez nároku na odměnu. O smyslu ověřování 
expertka Skládanková říká: „Kolikrát politici informace zkreslují nebo přímo lžou a klidně tyto 
argumenty zopakují ještě ve dvou dalších pořadech. Není možné, aby byl moderátor připraven na 
všechno. Žádný politik se tak již nebude moci spoléhat na to, že nikdo si nedá tu práci, aby tvrzení 
ověřil. Chceme kultivovat politický diskurz a dostat k voličům pravdivější informace.“  
 
Hodnocení výroků na Demagog.cz nebude subjektivní. Jelikož se ověřují jenom faktické výroky, je 
většinou možné jejich správnost zkontrolovat z více zdrojů. Na webu bude hodnocení výroku 
uveřejněno i se zdroji, a bude dokonce otevřeno pozdější diskuzi. Dojde-li k omylu a někdo hodnocení 
relevantně zpochybní, administrátoři předmětný výrok znovu posoudí. Každý politik, který se OVM 
zúčastnil, bude mít na webu vlastní statistiku pravdivosti výroků. 
 
Organizátoři plánují po etablování projektu kontrolovat výroky i v dalších pořadech. Matej Hruška, 
jeden ze zakladatelů projektu na Slovensku, vyjadřuje svá očekávání: „Na Slovensku výborně 
fungovala spolupráce s neziskovým sektorem a médii, náš web sloužil jako výchozí zdroj pro mnohé 
komentáře a analýzy. Věřím, že český Demagog bude mít podobný úspěch.“ 

Projekt Demagog byl inspirován americkými projekty Factcheck.org a Politifact.com 

(Politifact.com získal za svou činnost Pulitzerovu cenu). Finance na realizaci projektu v české 

republice získali studenti z programu Mládež v akci a z grantu organizace Open Society Fund Praha. 

Společnost Newton Media poskytuje Demagogu.cz zdarma přepisy diskuzních pořadů a agentura 

Heretic PR se rozhodla podpořit Demagog.cz v oblasti mediální prezentace. 
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