VÝROČNÍ ZPRÁVA
2020

ÚVODNÍ
SLOVO
Rok 2020 byl pro Demagog.cz rokem rozvoje,
personálního posílení i významných spoluprací.
Pustili jsme se do nových projektů a navázali
inspirativní partnerství. Naší hlavní činností však
i v tomto roce zůstal fact-checking tvrzení
českých politických představitelů a přibližování
zdrojů informací širokému publiku, protože
věříme, že veřejná debata založená na faktech je
klíčová pro informovanou demokratickou
společnost.

Role koordinátora projektu se hned od
začátku roku ujal Petr Gongala. Factcheckové analýzy zajišťuje početný tým
analytiků, editorů a metodologů. Projekt
by nemohl fungovat ani bez korektorek
a IT podpory.

Spolek Demagog.cz je certifikovaným členem
mezinárodní
fact-checkingové
sítě
IFCN.
Důrazně dbá na splnění etických standardů.
V roce 2020 byla certifikace u IFCN úspěšně
obnovena.

Zapojení desítek dobrovolníků nám
umožňuje hlídat politická vyjádření,
rozvíjet
hodnoty
fact-checkingu,
pomáhá nám i v rozvoji organizace. Vaše
podpora je pro nás cennou zpětnou
vazbou k naší práci.

Významným
počinem
roku
2020
bylo
zhodnocení průběžného plnění vládních slibů.
Průběžné monitorování vládních slibů, které
vychází z programového prohlášení vlády
Andreje Babiše, jsme zahájili již v roce 2018.
Letos bylo třeba vzít v úvahu i probíhající krizi,
která činnost vlády ovlivnila. V rámci větších
výstupů je namístě zmínit například fact-checking
výroků kandidátů na hejtmany v krajských
volbách, které se konaly během podzimu 2020.
V květnu 2020 se Demagog.cz stal nezávislým
partnerem společnosti Facebook, konkrétně
jejího programu pro fact-checking.
V létě jsme zahájili projekt Fact-check sociálních
sítí politiků, který byl podpořen Nadačním
fondem nezávislé žurnalistiky. V srpnu se
Demagog.cz dostal do finále desítky projektů
soutěže Asociace společenské odpovědnosti.
Detailnější cestu rokem 2020 naleznete níže.

Velice
nás
těší
podpora
řady
individuálních a větších dárců, ale také
organizací.

Všem vám velmi děkujeme!
I nadále budeme hlídat faktická tvrzení
politiků a doufáme, že si vaši přízeň
udržíme.

Za Demagog.cz
Tereza Stříteská
členka rady spolku

VÝSLEDKY
ČINNOSTI
697

V roce 2020 jsme
ověřili celkem 989
faktických výroků.
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ANALYTICKÉ VÝSTUPY
SLIBY VLÁDY ANDREJE BABIŠE – aktualizace k září 2020

OVĚŘOVÁNÍ PŘEDVOLEBNÍCH DEBAT V KRAJSKÝCH VOLBÁCH (podzim 2020)
A VYBRANÝCH SENÁTNÍCH DUELŮ

FACT-CHECK SOCIÁLNÍCH SÍTÍ POLITIKŮ
ŘEČNÍCI S NEJVYŠŠÍM POČTEM VÝROKŮ
Nejvíce faktických výroků jsme ověřili u premiéra Andreje Babiše, konkrétně 84 výroků.
Za ním následovali především vládní představitelé a předsedové politických stran a hnutí.
Postupně v průběhu roku 2020 jsme se ale potkali i s řadou dalších zástupců různých
politických stran a hnutí, ministrů, představitelů opozice, zástupců Senátu i Poslanecké
sněmovny. Ověřili jsme také 19 faktických výroků prezidenta Miloše Zemana. Rozhovory
a debaty jsme sledovali ve více než 25 různých televizních i rozhlasových pořadech. Celkem
jsme ověřovali tvrzení 88 různých politiků a političek.
Řečníci s více než 30 výroky:
Andrej Babiš – 84 výroků
Tomáš Petříček – 47 výroků
Ivan Bartoš – 46 výroků
Alena Schillerová – 45 výroků
Jan Hamáček – 42 výroků
Vít Rakušan – 41 výroků
Alexandr Vondra – 38 výroků
Jana Maláčová – 35 výroků
Markéta Pekarová Adamová – 31 výroků

O tom, jak nakládat se statistikami, se dozvíte zde.

SLIBY VLÁDY
ANDREJE BABIŠE
SLIBY VLÁDY ANDREJE BABIŠE

000

Vláda se svým voličům zavazuje nejen předvolebními sliby,
ale i závazky, které si vytyčila v programovém prohlášení.
Tzv. promise-tracking je další aktivitou, kterou se světové
fact-checkingové organizace (např. PolitiFact) zabývají.
Nejinak je tomu u nás. V minulosti jsme sledovali i sliby
vlády Bohuslava Sobotky či sliby Miloše Zemana (dané
000 před prvním období
000
000
v prezidentském úřadě).
Tento speciální projekt, který je unikátní svou
dlouhodobostí, jsme zahájili již na podzim 2018. Pro
promise-tracking jsme zpracovali metodologii, nadefinovali
hodnotící kategorie a vybrali sliby z programového
prohlášení vlády. Sledujeme celkem 50 slibů z šesti
tematických oblastí programového prohlášení.
První publikace proběhla v květnu 2019. V roce 2020 jsme
hodnocení plnění slibů zaktualizovali s ohledem na situaci,
při níž vláda musela náhle řešit otázky ohledně nouzového
stavu a koronavirové pandemie. Volební období však trvá
už od roku 2018 a považujeme za podstatné sledovat
plnění slibů v průběhu celého tohoto období.
Sliby vlády Andreje Babiše budeme monitorovat až do
konce volebního období. Finálním výstupem bude unikátní
shrnutí několikaleté práce vlády, které bude podloženo
faktickými zdroji informací, díky čemuž bude široce
využitelné. Tento projekt byl podpořen (v roce 2018)
Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky.
Více informací o projektu a průběžné plnění naleznete zde.

PŘEDVOLEBNÍ
DEBATY
KRAJSKÉ VOLBY
Ve volebních letech se také pravidelně zaměřujeme na
fact-checking předvolebních diskuzí.
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Volby do zastupitelstev jsou charakteristické především
značným množstvím faktických (a často regionálně
000
000
zaměřených) tvrzení, která v předvolebních rozhovorech
zazní. Účastní se jich také velké množství kandidátů.
Kandidáty a kandidátky na post hejtmana/hejtmanky jsme
sledovali v debatách odvysílaných Českou televizí. V rámci
těchto předvolebních výstupů jsme ověřili rekordních
155 výroků 27 řečníků.

SENÁTNÍ DUELY
Senátní volby se konaly společně s volbami krajskými, na
rozdíl od nich však měly i druhé kolo. Lišil se také formát.
Ve druhém kole proti sobě nastupují pouze dva soupeři.
Ověřili jsme tři rozhovory, které odvysílaly Český rozhlas
a Česká televize. Kontrole jsme podrobili výroky Iva
Valenty a Josefa Bazaly, Adély Šípové a Petra Bendla,
Michaela Žantovského a Václava Lásky.

DALŠÍ PROJEKTY
VZDĚLÁVÁNÍ A FACT-CHECK VÝROKŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

FACT-CHECK SOCIÁLNÍCH SÍTÍ POLITIKŮ
V roce 2020 jsme byli podpořeni Nadačním fondem
nezávislé žurnalistiky. Tento projekt nám pomohl rozšířit
naše výstupy o ověřování faktických výroků, které politici
píší na své sociální sítě.
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Můžeme tak například ověřovat i faktická tvrzení politiků,
000 pro veřejná
kteří nedostávají000
tolik mediálního prostoru
vystoupení.
Politická komunikace se čím dál více přesouvá na sociální
sítě a politici tímto způsobem mnohdy poskytují i svá
oficiální vyjádření. Tato veřejná prohlášení je pak namístě
podrobit faktické kontrole.
Při této příležitosti jsme také navázali novou podnětnou
spolupráci s Bohemian AI.

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
V září 2019 jsme začali pracovat na vývoji a obsahu
aplikace, která má pomoci k lepší orientaci zejména
mladých lidí v mediálním prostoru. Práce na vývoji
probíhaly i v průběhu roku 2020. Tento projekt byl
podpořen v rámci grantové výzvy T-Mobile Pomáháme
2019.
Jedná se o vzdělávací hru, která simuluje prostředí
redakce. Hra je určená především žákům základních škol.
Učí je základy mediální gramotnosti, kritického myšlení, ale
i fact-checkingu. Žáci se v rámci hry stanou redaktory a učí
se pracovat s informacemi, rozpoznávají fake news, útoky
trollů, rozhodují o novinových titulcích a píší články.

FACT-CHECKING
NEZÁVISLÝ PARTNER SPOLEČNOSTI FACEBOOK

Demagog.cz se v květnu 2020
stal
nezávislým
partnerem
společnosti
Facebook pro fact-checking. Tato událost
zarezonovala českým mediálním prostorem.
Koordinátor Petr Gongala se o projektu
rozmluvil například pro DVTV, iROZHLAS
nebo CNN Prima News.

000
V průběhu

000

roku jsme se také zaměřili na
vyvrácení nepravd a nepřesností, které
kolují ohledně koronavirové krize.

000

Navázání této spolupráce je pro nás
úspěchem – Demagog.cz se po AFP stal
teprve druhým partnerem Facebooku pro
tuto činnost v České republice.
Facebook se rozhodl ověřovat faktický
obsah, který uživatelé na této sociální síti
sdílí, prostřednictvím certifikovaných factcheckingových
organizací.
Žádným
způsobem
nezasahuje
do
factcheckingových analýz. Fungování programu
má svá specifika a jasné postupy pro výběr
obsahu k ověření. Ověřujeme vždy pouze
tvrzení,
která
obsahují
ověřitelnou
faktickou informaci.
Více o programu Facebook zjistíte přímo
tady.

Foto: DVTV

CO SE JEŠTĚ DĚLO
V ROCE 2020?
Účastnili jsme se soutěže Ceny SDGs 2020 pořádané Asociací společenské odpovědnosti.
Je pro nás velkou ctí, že jsme se dostali do TOP 10 skvělých projektů, které mění Česko.
Zúčastnili jsme se také Akcelerátoru Cen SDGs, který právě pro tyto organizace pořádali
experti z pražského Impact Hubu. Nasbírali jsme nové zkušenosti a načerpali podněty od
inspirativních lidí. V rámci networkingových akcí stojí za zmínku online setkání Na jedné lodi.
Účastnili jsme se konference Global Fact 7. Jedná se o mezinárodní summit o factcheckingu pořádaný International Fact-Checking Network a tentokrát jak jinak než
virtuálně.
V průběhu roku jsme také pracovali na úpravě našeho webu a prezentaci našich publikací.
Za podnětné vstupy děkujeme Janu Vlčkovi a studentům oboru Studia nových médií na FF
UK. Zatím se jedná o interní vývoj, ale postupně budou změny vidět i veřejně. Ve spolupráci
s CRM pro neziskovky jsme implementovali CRM systém, který nám pomáhá zásobit vás
novinkami z naší činnosti.
V listopadu jsme se zúčastnili debaty o fake news, kterou pořádal Institut dokumentárního
filmu. S workshopy to v roce 2020 šlo poněkud komplikovaně, přesto se nám jich několik
podařilo zvládnout alespoň online či ze začátku roku (například pro KBC). Pokud jsme vás
inspirovali k uspořádání workshopu pro vaši školu, firmu, organizaci či pro širokou
veřejnost a chtěli byste také zjistit, jak ověřovat fakta, jak se zorientovat v mediální džungli
a maximálně vytěžit kritické myšlení, ozvěte se nám na info@demagog.cz.
Demagog.cz byl i v roce 2020 certifikovaným členem International Fact-Checking Network.
Za nejzásadnější však považujeme pravidelnou publikaci našich výstupů. Dařilo se nám
průběžně celý rok pokrývat důležitá témata a konfrontovat řečníky s našimi zjištěními.

Demagog.cz byl v roce 2020 financován z různých typů zdrojů.
Dary přijímáme skrze dárcovskou platformu Nadace VIA
Darujme.cz či příkazem na náš transparentní účet.

FINANČNÍ
ZPRÁVA

Demagog.cz má transparentní účet 9711283001/5500 vedený
u Raiffeisenbank, a.s.
Při přijímání darů dodržujeme dárcovský kodex – dbáme na
nezávislost a nepřijímáme dary od politických představitelů,
stran ani hnutí.

ROZPOČET
Stav účtu k 1. 1. 2020:
Stav účtu k 31. 12. 2020:

350 689.83 Kč
450 341.84 Kč

PŘÍJMY
Spolupráce (Facebook)
Nadační příspěvek (NFNZ)
Sbírka (CZC.cz)
Realizace workshopů
Individuální dary
Grant (T-Mobile Pomáháme)

245 532.49 Kč
150 000 Kč
97 609.19 Kč
23 500 Kč
269 534.34 Kč
98 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM

884 176.02 Kč

VÝDAJE
Personální výdaje
Nákup služeb (CRM systém)
Náklady na projekt (T-Mobile Pomáháme)
Ostatní výdaje (poplatky, provoz serverů,
režijní výdaje apod.)

634 846 Kč
32 000 Kč
90 500 Kč
27 178.01 Kč

VÝDAJE CELKEM

784 524.01 Kč

TÝM
DEMAGOG.CZ
NA CHODU PROJEKTU SE V ROCE 2020 PODÍLELI EDITOŘI A VEDENÍ
PETR DVOŘÁK | JAN FRIDRICHOVSKÝ | JIŘÍ RÝDL | IVO KOKRMENT
LENKA CHUDOMELOVÁ | TEREZA STŘÍTESKÁ | PETR GONGALA
IVANA PROCHÁZKOVÁ | KAMILA ŽIHLOVÁ
TÝM ANALYTIKŮ A KOREKTORŮ
ALICE NAVRÁTILOVÁ | VOJTĚCH ANDRŠ | KRISTÝNA ANTOŠOVÁ
VOJTĚCH BRODSKÝ | JAKUB CAJKÁŘ | BARBORA ČANDOVÁ
MIRIAM CHOVANCOVÁ | NATÁLIE FEDIČOVÁ | ELIŠKA FIALOVÁ
BARBORA GENSEROVÁ | JAN KOČÍ | EMA KREJČOVÁ
MARKÉTA MASOPUSTOVÁ | VOJTĚCH MICHAL | JAN PAVELA
HEDVIKA RUSZOVÁ | MARTIN ŠTĚPÁN | JAKUB VALENTA
JAN VAVERKA | JAN VOLENEC | HELENA CHMELÍČKOVÁ
ALŽBĚTA FIALOVÁ | MARTIN CHRÁSTEK | MATĚJ PETR
LUCIE FOLTÝNKOVÁ | ŠTĚPÁN GODFRYD | RADEK HOLLMANN
JAKUB HORÁČEK | VOJTĚCH HOŘÁNEK | ESTER HUBENÁ
ELIŠKA KANTORÍKOVÁ | BARBORA STREJČKOVÁ | JANA TILLOVÁ
KAROLÍNA SPEJCHALOVÁ | ANNA MICHALCOVÁ
KRISTÝNA KLOUZALOVÁ | ONDŘEJ KNOPP | PETR MOTLOCH
VĚRA LETTOVSKÁ | VOJTĚCH KLIMEŠ | ALEXANDRA ROTTOVÁ

IT TÝM
JAN VLČEK | VÁCLAV BOHÁČ
VĚRA KILIÁN JANČUROVÁ | ŠTĚPÁN BÖHM
PR TÝM & SOCIAL MEDIA TÝM
ADAM KRATSCHMER | JOHANA BÁZLEROVÁ | LUCIE RUDOLECKÁ

SOCIAL MEDIA,
NEWSLETTERY
Aktivitu Demagog.cz můžete sledovat hned na několika platformách. Na
Facebooku nás sleduje přes 35 000 followerů, na Twitteru je to okolo
23 000, návštěvnost webu dosáhla přes 200 000 návštěv.

Chcete se připojit? To nejpodstatnější z našeho ověřování
posíláme e-mailem.
Přihlásit k odběru newsletteru se můžete přímo tady.

www.demagog.cz

facebook.com/Demagog.CZ/

twitter.com/demagogcz

instagram.com/demagog.cz/

PODĚKOVÁNÍ
ZÁVĚREM
Dovolte mi závěrem poděkovat všem štědrým dárcům,
podporovatelům, stážistům, dobrovolníkům a celému
týmu. Bez vás by celý Demagog.cz nemohl fungovat.
Vážíme si veškeré podpory, která je pro nás také
cennou zpětnou vazbou.
Věříme, že veřejná debata vedená s důrazem na fakta
je pro demokratickou společnost klíčová.
Za spolek Demagog.cz
Tereza Stříteská

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
DEMAGOG.CZ, Z.S.
IČ: 05 14 05 44, SE SÍDLEM ROHÁČOVA 145/14, ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3
SPOLEK JE ZAPSANÝ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE.
TRANSPARENTNÍ ÚČET 9711283001/5500 VEDENÝ U RAIFFEISENBANK, A.S.
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