
 

Dezinformace: Jak poznat mýty o koronaviru
 

Po vypuknutí epidemie koronaviru se raketovým tempem začala šířit nejenom nákaza, ale
taky dezinformace. Proto přinášíme přehled, jak na  nepravdivé informace reagovat.
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Jsou mýty o koronaviru skutečně nebezpečné?
 
Teď, když se na nás znepokojivé informace nepřetržitě valí ze všech stran, není lehké zachovat
klid a chladnou hlavu.
 
Současný stav můžeme přirovnat k podobné situaci v minulosti, kdy překroucené informace o
očkování vedly k tomu, že někteří rodiče své děti odmítali očkovat proti nebezpečným
nemocem. Následně se kvůli tomu v Evropě například znovu objevily nákazy spalniček.
 
I když určité konkrétní dezinformaci neuvěříte, může vás přeci jen nahlodat. Obecně jejich šíření
relativizuje pojmy jako pravda a lež a také podkopává důvěru v odborníky. Realita sociálních sítí
je taková, že tweet od někoho nepovolaného je mnohdy staven na roveň důkladným odborným
analýzám prováděným profesionály.
 
Jak tedy šíření dezinformací předcházet?
 
 
Dezinformaci přiživují ti, kdo jí věří a posílají dál. Je snadné nechat se zmást. Abyste si byli jisti,
že sami poplašné zprávy nešíříte, dobře zvažte, než něco nasdílíte.
 
Vodítkem může být, že dezinformace v drtivé většině případů vyvolávají silnou reakci. Často
jsou až moc dobré - nebo naopak až moc špatné - na to, aby byly pravdivé. Nejsnadnější
základní kontrola je danou zprávu - klidně na internetu - ověřit ze dvou na sobě nezávislých
důvěryhodných zdrojů.
 
A pokud si ani pak nejste jisti, návod, jak falešnou zprávu poznat, je zde.
 
Co dělat, když vím, že někdo dezinformace šíří?
 
Dezinformaci můžete nahlásit přímo na platformě či médiu, kde jste ji zaznamenali. Právě
sociální sítě se totiž zavázaly k tomu, že proti falešným zprávám spojeným s koronavirem
budou bojovat.
 
Dál můžete upozornit samotného uživatele, který poplašnou zprávu sdílel. Je totiž velká šance,
že to neudělal úmyslně. Podle odborníků je nejlepší cestou, jak někoho od víry v konspirační
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-disinformation-on-covid19_N01-PUB-200331-DISI_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20180316STO99921/ockovani-poslanci-upozornuji-na-nebezpeci-plynouci-z-jeho-odmitani-a-odkladani
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599386/EPRS_ATA(2017)599386_CS.pdf


teorie odradit, snaha o co největší míru empatie a také apel na kritické myšlení. V žádném
případě bychom daného člověka neměli zesměšňovat.
 
 
A jak vůbec fakta od smyšlenek rozeznat?
 
Covid-19 není jen další kmen každoročně se opakující chřipky. Koronavirus nemá nic
společného s technologií 5G. Současná krize neznamená zánik schengenského prostoru.
Podrobné vysvětlení a další příklady najdete na těchto stránkách Evropské komise.
 
Další informace
EUvsDisinfo (v angličtině)
EUvsDisinfo: Informace speciálně ke koronaviru (v angličtině)
Covid-19: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (v angličtině)
Evropská komise: Opatření v reakci na koronavirus
Aktualizované informace o Covid-19 podle zemí
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_cs
https://euvsdisinfo.eu
https://www.disinfo.eu/coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_cs
https://ec.europa.eu/info/eu-eea-and-uk_cs

