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ÚSTECKÉ CAFÉ NOBEL: DEZINFORMACE A FAKE NEWS O ZDRAVÍ 
 
Proč lidé tak jednoduše kdečemu naletí, když jde o jejich vlastní zdraví nebo 
o zdraví jejich blízkých? Dá se v té věci spoléhat na informace z novin nebo 
internetu? Do hlubin světa médií a sociálních sítí se v rámci dalšího Café 
Nobel vydáte s novinářkou Ludmilou Hamplovou, která se věnuje odhalování 
šarlatánů na poli medicíny. Ve čtvrtek 10. ledna v ústecké kavárně Bárka 
(dříve Fokus) kafe. 
 
Fake news, falešné zprávy, jsou podle Wikipedie produktem bulvární či neetické 
novinařiny a šíří se především za účelem politického nebo finančního zisku. Často 
jde o lživé a klamné dezinformace, které mají za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince 
nebo i celé společnosti tak, aby vyvolaly zdání důvěryhodnosti a pravdivosti. Může 
se jednat i o hoaxy, podvodné zprávy. Mnohé z nich se týkají zdraví a medicíny. 
 
Co se stane, když se na sociálních sítích objeví informace, že dítě zemřelo po 
očkování? Opravdu vagina potřebuje detoxikovat a v obchodech prodávají 
pomeranče nakažené virem HIV? „Když jde o zdraví, je až překvapivě snadné 
nepravdivým informacím uvěřit a doslova jim naletět. A právě o tom bude řeč 
v ústecké kavárně Bárka,“ říká koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.  
 
Ludmila Hamplová studovala genderová studia a také psychologii. V současnosti 
je novinářkou na volné noze, píše pro Zdravotnický deník, Lidové noviny a časopis 
Marie Claire. V roce 2015 získala Výroční cenu od Koalice pro podporu očkování, 
je také držitelkou Novinářské ceny Psychiatrické společnosti. Říká o sobě, že stojí 
na straně medicíny postavené na důkazech, a tak pravidelně rozplétá různé 
konspirační teorie o očkování, zaručeně fungující „alternativní medicíně“ atd. 
 
Přednáška v kavárně Fokus kafe v Ústí nad Labem začne v 18:00 h. Místa si 
můžete rezervovat na adrese barkakafe@fokuslabe.cz. Další informace o Café 
Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. 
  
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Ilustrační fotografie k volnému užití. Kredit: Pixabay, public domain. 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci. Pořadatelé z 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou do Ústí , Teplic, Děčína nebo 
Tisé na Ústecku zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím poutavých 
témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem.  
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