Konference Prague Media Point přilákala do Prahy špičky žurnalistiky a mediální komunikace
Praha, 6. listopadu 2017
Ve dnech 2.−4. listopadu proběhla v Praze již čtvrtá konference Prague Media Point, tentokrát na
téma "Média a post-pravdivý svět: Nový trh (dez)informací". Konference se zúčastnila řada
významných osobností světové i domácí žurnalistiky a mediální komunikace. Konferenci pořádala
společnost KEYNOTE ve spolupráci s neziskovou organizací Transitions.
Zahajovací panel na téma „Jak získat ztracenou pravdu: žurnalistika a liberální demokracie v postpravdivé době?“ hostilo velvyslanectví Spolkové republiky Německo a zabýval se příčinami poklesu
důvěry v tradiční žurnalistiku. „Překážkou obnovení důvěry v tradiční média je negativní nastavení
dnešní žurnalistiky. Novinář má být kritický ve svém myšlení, nikoliv ve svém postoji. Úkolem
žurnalistiky je nejen informovat o aktuálním dění, ale zabývat se skutečnými problémy lidí, zasazovat
dění do kontextu a pokoušet se pro naše problémy nabídnout možná řešení.“ shrnula principy
konstruktivní žurnalistiky jejich propagátorka Cathrine Gyldensted. Šéfredaktor slovenského Denníku
N Matúš Kostolný dodal: „Za demokracii stojí za to bojovat a z tohoto pohledu jsem aktivistou. Bez
demokracie totiž nezávislá žurnalistika nemůže existovat“.
Další části konference se uskutečnily v prostorách New York University v Praze a účastnilo se jich na 90
odborníků z celého světa. V diskuzích zazněly názory na roli tradičních médií a šíření falešných zpráv.
„Jako novináři už nesmíme dále hledat výmluvy proč tváří v tvář falešným zprávám nic nedělat.
Musíme veřejnosti nabídnout inspirativní příběhy“, uvedla Ute Schaeffer z Deutsche Welle Akademie.
Často jsou to bohužel sami politici, kdo šíří falešné zprávy jako potvrzení svých vlastních názorů.
„Problémem tak není, že by politici nečetli tradiční média, ale to, že jejich obsah ignorují“, řekla
Maranke Wieringa z Utrechtské univerzity.
V rámci konference byly představeny také úspěšné projekty, které se zaměřují na posílení mediální
gramotnosti a ověřování faktů. Organizace IREX představila projekt na zvyšování mediální gramotnosti
na Ukrajině. „Nezáleží na tom, jaké informace přijímáme, ale jakým způsobem je přijímáme“,
prohlásila ředitelka projektu Mehri Karyadgyyeva.
Dalším tématem provázejícím konferenci bylo šíření státní propagandy. Zatímco Rusko používá
všechny funkční prostředky, aby Západ destabilizovalo, ale nemá žádnou hlubší strategii či ideologii,
čínská propaganda v tomto ohledu disponuje nejen nesrovnatelně vyššími finančními prostředky, ale
hlavně komplexním plánem a dlouhodobou strategií, a nabízí „rozpadajícímu se“ západnímu modelu
„funkční“ čínskou alternativu. Vyplynulo to z panelu, na němž promluvili přední odborník na Rusko
Mark Galeotti a sinolog Martin Hála.
Jednalo se již o čtvrtou ze série konferencí pod hlavičkou Prague Media Point. Projekt se zaměřuje na
média a proměny mediálního prostředí. Fotografie z konference a její shrnutí budou k dispozici na
webových stránkách organizátora www.keynote.cz.
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