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Vznik 

V současné podobě  před necelým rokem
l 10. prosince 2014 (Den lidských práv) 



Idea

l Neziskové médium/ web 
l Nezávislý na inzerci 
l Nezávislý na podbízení se čtenářům
l Nezávislý na klikancích 
l Nezávislý na přáních majitele – vyřčených
l i nevyřčených...



Inspirace – ProPublica.org

Paul Steiger – ex Wall Street Journal, v roce 2007 chtěl už 
do důchodu, ale miliardáři Herbert a Marion Sandlerovi, mu 
nabidl 10 milionů dolarů ročně jako přispěvek na 
investigativni zurnalistiku. Jednim z výsledků jsou dvě 
Pulitzerovy cenu pro ProPublicu. 



Další projekty 

CORRECT!V  V Německu - 
na rozjezd získal na tři roky 
provozu tři miliony eur od nadace 
Brost, funguje jako veřejně 
prospěšná společnost 

Nezávislý novinářský projekt 
Krautreporter, kterému se přes 
crowdfunding podařilo před časem 
vybrat 900 tisíc eur (24,5 milionu 
korun). 



Bez peněz to nejde

l 3 milióny eur na tři roky... by 
byly taky fajn

l Dohoda na rok dopředu a 

příslib stálé měsíční gáže. 

l KDO A JAK VÁS TEDY 
PLATÍ? 



Peníze na provoz 

l Informace snadno k nalezení u nás na webu
l Hlavní osa: HlídacíPes.org – Ústav nezávislé žurnalistiky – 

Nadační fond českých průmyslníků
l Ústav nezávislé žurnalistiky nepatří žádnému majiteli, 

zodpovídá se pouze správní radě a dokumenty jsou veřejně 
dostupné   



Peníze od koho 

l Plus snaha získávat další zdroje: vlastní činnost  (honoráře), 
pořádání konferencí, práce s daty, rozumná inzerce, granty, 
malé dary, crowdfunding...  



Co děláme a co chceme

l Nevznikli jsme jako „ANTI“ projekt
Model inspirovaný ProPublica.org: soustředit se na vybrané 
tématických okruhy a těm se pravidelně a vytrvale věnovat 
(ruský vliv, energetická budoucnost, ztráty svobod, stav 
médií, vztahy mezi mocnými, prostředí pro rozvoj svobodné 
společnosti a podnikání, co vzniká v Bruselu atd.) 
l Záběr se ale rozšiřuje a píšeme i o tématech nad rámec 

vytipovaných okruhů.
l Nemůžeme a ani nechceme pokrývat všechno. 
l Soustředíme se na původní texty a zjištění. 
l Rádi bychom postoupili v datové žurnalistice... 



Co děláme a co dělat nechceme

l Publikujeme cca 2 – 5 původních textů denně. 
l Celkem zatím přes tisíc textů... 
l Někdy jednodušší na napsání, jindy složitější... 
l Nepřebíráme ČTK a dělat to nebudeme... 
l Kdybychom se obalili balastem z agentur, texty jen editovali 

a vymýšleli klikací titulky, tak můžeme dělat takzvaně 
„plnohodnotný web“. 

l My ale hodnotu vidíme někde jinde než v tom, že na pěti 
hlavních zpravodajských webech najdete v jeden čas 50 a 
více  procent stejných informací... 

l Máme luxus toho, že nemusíme honit čtenost a klikance... 



Čtenáři a čtenost 

l Čtenost nás sice moc nezajímá, ale těší... 
l Nyní se pohybujeme v průměru kolem 100 000 návštěv 

měsíčně.
l Čtenáři hlavně z Prahy, dále z Brna a dalších větších 

měst. 
l Monitoruje nás Newton – tj. ocitáme se v různých 

„svodkách“ a monitorech tisku.
l Těší nás ohlasy na naši práci i citace (přiznanené i 

nepřiznané) v ostatních médiích.
l Pomáháme si i Google AdWords (v rámci jejich podpory 

pro neziskovky)



„Psisko“ a ostatní média  

l Prostředí je konkurenční a i náš neziskový web tak tzv. 
zavedená média jako konkurenci berou – tu více, tu 
méně... Přístup je tedy různý. 

l Náš obsah nabízíme zdarma komukoli. Jen o tom 
chceme vědět (Přítomnost, Byznys Dotyk, některé 
oborové weby)

l Píšeme i na míru (nikoli ve smyslu na zakázku), 
honoráře = příjem Ústavu (Týden, Reportér, Euro, 
Dotyk, TV Barrandov...)  



Přehled: publikace našich 
původních textů 

TV Barrandov, časopisy Týden, Euro, Ekonom, 
magazín Reportér, magazín Přítomnost, tabletový 
týdeník Dotyk, Motejl – čtvrtletník Nadace Open 
Society Fund,  iHned.cz, Echo24.cz, Médiář.cz, 
Parlamentní listy.cz, Romea.cz, Česká justice.cz, 
EurAktiv.cz, web Asociace soukromého 
zemědělství a další...



Citace našich zjištění 

ČTK, Reuters, Česká televize, TV Nova, TV 
Prima, Český rozhlas, Rádio Impuls, Frekvence1,  
Hospodářské noviny, Novinky.cz, Aktuálně.cz, 
deník Právo, časopis Respekt, Lidové noviny, 
Mladá fronta Dnes, Lidovky.cz, iDnes.cz, DVTV, 
Echo24.cz, Deník, Reflex.cz, Blesk, Aha!, E15, 
atd. 



Spolupracovníci 

l Spolupracují s námi mj.: Jan Urban, Adam Drda, 
Josef Šlerka, Martin Malý, Petr Havel, Jaroslav 
Šonka, Kamil Gregor, Michal Škop a další. 

l Spolupráce s neziskovým sektorem – zajímavé 
analýzy (TI, Oživení...)

l Diskuse, semináře, konference... (školení 
zahraničních novinářů, moderace akcí...) 



Sociální sítě

l Facebook a Twitter – zásadní pro podporu a 
priopagaci webu a našich textů; pořád se učíme

l Svět sám pro sebe 
l Zároveň otevírají cestu k „pozoruhodnému“ 
publiku.

l Přes živelné sdílení textů se dostaneme i ke 
čtenářům, kteří vlastně ani netuší, co čtou...



Funkční negramotnost 

l Neschopnost dočíst za 
titulek, neschopnost 
porozumět textu + 
projekce vlastních 
představ.

l Nehrajeme si na arbitry 
žurnalistiky 

l Ale těší nás, že  nás nic 
nenutí k tomu takovým 
lidem nadbíhat



Virtuální realita sociálních sítí 

l Žijeme ve „zlaté kleci“: Setkáváme se reálně i virtuálně 
obvykle s lidmi, s nimiž se utvrzujeme ve vlastním pohledu 
na svět. 

l Zlatá klec je pocit, že kolem sebe mám lidi stejného 
smýšlení, lidi schopné diskuse, kritického myšlení... 

l Internet a sociální sítě s omezeným počtem vybraných 
přátel (jedoucích na stejné vlně) nás v tom utvrzují.

l Asymetrie vnímání - chyby a nedostatky registrujeme jen u 
druhých, nikoli u sebe

 



K čemu to také vede? 

l (I) v mediálním světě se ztrácí 
odhad toho, co je podstatné a co 
je facebooková bublina

l Vzniká spousta zbytečných textů 
o tom, kdo co napsal do statusu

l  Šíří se hoaxy, neověřené 
informace. Závažné i triviální. 

l Viz “Italská ministryně pro ústavní 
reformy Maria Elena Boschi z  

podepisuje důležitý zákon“. 



...a odráží se to i v médiích 

l Viz hysterie kolem průjezdu amerického konvoje

l Převážně díky Facebooku propadla média pocitu, že Jiří 

Vyvadil je relevantní „vůdce odporu“

l Vyvadil byl všude... 

l  Sebenaplňující se proroctví

l Obecně problém „objektivity“ a 
„vyvažování“ ve stylu 10 minut 
Hitler, 10 minut židé... 

l Legitimizace trotlů (a trollů) ve 
veřejném prostoru



Veřejná služba 

l Nerovná se veřejnoprávní 
l Jde o službu ve veřejném zájmu 

l Pro nás je to rozvoj svobodné a demokratické společnosti bez 
podlézání mocným, nadbíhání inzerentům a podbízení se čtenářům, 

l Nechceme mistrovat ostatní, snažíme se maximálně využívat svobody 
a nezávislosti, kterou máme a dobře i zajímavě psát 

l Veřejná služba, veřejný zájem nemá být ušlechtilá nuda 
l Jsme rádi za další nové projekty (Reportér, DVTV, Neovlivní, Echo24 a 

další). Protože skýtají alespoň nějakou naději v to, že se média 
nestanou jen „atomovými kufříky“ v rukách svých majitelů. 



Křišťálová lupa 

Jsme rádi za každou zpětnou vazbu. 
Obzvláště náš těší – ať už to dopadne jakkoli – 
nominace na Křišťálovou lupu:
l Cena popularity
l Projekt roku
l Obsahová inspirace
l A s ohledem na výše řečené nás těší nominace v 
kategorii

l Veřejně prospěšná služba



Děkuji za zájem, podporu a těším se 
na případnou spolupráci. 
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