
 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut Politologických studií 

Katedra Bezpečnostních studií 

 

 

 

 

 

 

 

Migrační krize a bezpečnost ČR optikou 

Parlamentních listů, Sputniku a Aeronetu 

v letech 2015–2016  

 

  

 

 

Diplomová práce 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Romana Červenková 

Studijní program: Bezpečnostní studia 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph. D. 

Rok obhajoby: 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma „Migrační krize a bezpečnost ČR optikou 

Parlamentních listů, Sputniku a Aeronetu v letech 2015–2016“ jsem vypracovala samostatně 

pod vedením vedoucího diplomové práce a s použitím uvedených pramenů a odborné 

literatury, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury. Jako autorka této 

diplomové práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušila 

autorská práva třetích osob. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu a 

souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 

 V Praze dne 31. července 2018 Romana Červenková  

 

  



 

 

 

Bibliografický záznam 

ČERVENKOVÁ, Romana. Migrační krize a bezpečnost ČR optikou Parlamentních listů, 

Sputniku a Aeronetu v letech 2015–2016. Praha, 2018. 184 s. Diplomová práce (Mgr.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Katedra 

bezpečnostních studií. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph. 

D. 

 

 

Rozsah práce: 287 911 znaků 

 

  



 

 

 

Anotace 

Dezinformační weby jsou v současnosti horkým tématem spojovaným především s 

významnými mezinárodními změnami. Dezinformační aktivity jsou rovněž často spojovány 

s ruskou propagandou, jejíž role byla a je mnohdy zdůrazňována v souvislosti s různými 

politickými otřesy, jmenovitě například s posledními prezidentskými volbami v USA či 

s referendem o Brexitu. V souvislosti s dezinformacemi se často hovoří o cíleném 

ovlivňování názorů čtenářů, které ve svém důsledku vede ke společenským a následně i 

politickým změnám. V případě České republiky se dezinformační aktivity týkaly zpočátku 

konfliktu na Ukrajině, od roku 2015 pak především migrační krize. Ve spojitosti s touto 

problematikou byly obecně negativní nálady vůči přijímání uprchlíků a tzv. „kvótám“ dále 

podněcovány, a to prostřednictvím řady manipulativních technik. Bezpečnostní hrozby, 

které měly vyplývat z uprchlické krize byly často spojovány s náboženskou či etnickou 

příslušnosti migrantů, kteří se na základě vyznávání odlišných hodnot a kultur měli v Evropě 

do budoucna dopouštět kriminálních aktivit a teroristických útoků. Mezi nejvýznamnější 

dezinformační weby v České republice v současnosti patří Parlamentní listy, které ze všech 

alternativních serverů deklarují největší počet čtenářů, Sputnik, Ruskou federací 

financovaný zpravodajský kanál, a Aeronet, který byl i přes velmi pochybný přístup 

podávání informací schopný ovlivnit volby do českého parlamentu v roce 2017. Tato 

diplomová práce se věnuje právě těmto dezinformačním webům a jejich způsobem 

rámcování migrační krize v souvislosti s Českou republikou v letech 2015–2016. 

Annotation 

The issue of disinformation being spread over the Internet is currently a “hot topic”, 

mainly due to its societal and political impact. Disinformation activities are primarily 

associated with Russian propaganda, which is also considered to be instrumental in the 

political upheavals regarding past presidential elections in the US and the UK’s Brexit 

referendum. Disinformation’s main purpose is to influence society’s political attitudes. In 

the case of the Czech Republic, the first instances of disinformation activities were related 

to the Ukrainian conflict, however, since 2015, they have become a distinct element affecting 

the public debate concerning the migration crisis. Negative perceptions towards refugees and 

so-called “quotas” were further fueled by the usage of a whole range of manipulative 



 

 

 

techniques. The threat, which supposed to originate from the refugee crisis was based on the 

religious and ethnical affiliation of migrants, who were often depicted as criminal and future 

causal agents of terrorism. Currently the most significant disinformation websites in the 

Czech Republic are Parlamentni listy, which claims to have the largest number of readers 

among alternative media; Sputnik, a server supported financially by the Russian federation, 

and Aeronet, which, despite its very dubious approach to news presenting, was able to 

influence the Czech parliamentary election in 2017. This master’s thesis focuses on these 

disinformation websites and the way they affected the refugee crisis in the Czech Republic 

from 2015 to 2016. 
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1 Úvod 

Po anexi Krymského poloostrova roku 2014 vznikla v českém kyberprostoru řada 

dezinformačních webů a mnoho z těch, které se dříve zabývaly spíše konspiračními teoriemi, 

výrazně zvýšily svou aktivitu. Zpočátku se tyto servery věnovaly především rusko-

ukrajinskému konfliktu, který byl ale od roku 2015 postupně nahrazován problematikou 

migrační krize. Dezinformační servery využily negativních emocí a strachu, které tato krize 

vyvolala a podílely se na jejich přiživování. A to prostřednictvím nejen zavádějících, ale 

i přímo lživých informací, které se však netýkaly jen uprchlíků samotných, ale i české vlády 

a Evropské unie. Popularita dezinformačních webů od roku 2015 rostla a ve svém důsledku 

vedla i k tomu, že dezinformační weby začaly ovlivňovat nejen společenské, ale i politické 

prostředí v zemi. 

Ačkoli se tématu dezinformací a dezinformačních webů věnovala v posledních letech řada 

odborných prací, pracovala většina z nich s problematikou ruské propagandy, která byla 

označována za původce záměrně zavádějících a vymyšlených zpráv a tím pádem i tenzí ve 

společnosti. Přestože se jedná v určitých případech o neoddiskutovatelný fakt, bude autorka 

v této práci oponovat přesvědčení, že je Ruská federace jediným zdrojem této propagandy. 

Tuto skutečnost dokáže na základě výsledků obsahové a diskurzivní analýzy článků třech 

dezinformačních webů, jmenovitě Parlamentních listů, Sputniku a Aeronetu. 

Tato diplomová práce má za cíl zodpovědět hlavní a řadu vedlejších otázek. Hlavní 

výzkumná otázka je: V čem se od sebe jednotlivé dezinformační weby v souvislosti 

s rámcováním tématu migrace ve vztahu k České republice liší? 

Vedlejší výzkumné otázky jsou: S jakou tematickou souvislostí se problematika migrace na 

těchto webech objevuje nejčastěji a co naopak tyto weby rozděluje?; Jsou migrující 

spojováni s otázkou bezpečnosti?; Jsou migrující spojování s určitým náboženstvím nebo 

etnicitou?; Jaký je na základě metody kvalitativní analýzy Jamese Paula Geeho obraz 

migrace ve vybraných webech?; Jaké jazykové figury jsou v souvislosti s migrací a Českou 

republikou nejčastěji užívány?; Z jakých metaforických příběhů čerpá v článcích užitý 

diskurz?; Odpovídá rámcování migrace v některých z těchto webů teorii morální paniky? 

Teoretickým základem práce bude teorie sociálního konstruktivismu, který se věnuje vlivu 

řečového aktu na sekuritizaci určitých témat. Autorka bude vycházet z teorie kritika 
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kodaňské školy, Thierryho Balzacqa, který se zaměřil především na roli médii 

v sekuritizačním procesu. Doplňující součástí teoretického základu práce bude i teorie 

morální paniky, která je často důsledkem sekuritizace určité problematiky právě 

prostřednictvím médii. Za účelem zodpovězení výše uvedených výzkumných otázek bude 

aplikována kvantitativní a následně kvalitativní analýza, pomocí kterých bude zkoumán 

výskyt předem daných slov a diskurz užitý v jednotlivých článcích. Analýza diskurzu se 

bude zakládat na metodě Jamese Paula Geeho, který navrhuje zkoumat jednotlivé články na 

základě sedmi tzv. „building tasks“, které autorovi umožní lépe se orientovat a pochopit 

užitý diskurz a kontext, ve kterém vznikal. Tato metoda bude doplněna i analýzou 

specifických jazykových figur, a to jmenovitě metaforami, hyperbolami a ironiemi, které 

v textu často fungují jako prostředek umocnění naléhavosti předkládaných informací. 

V neposlední řadě bude brán zřetel i na funkci jednotlivých titulků, které jsou, na základě 

jednoho z představitelů kritické diskurzivní analýzy, Teuna van Dijka, velmi významným 

a často rozhodujícím prvkem článku. Práce bude tematicky, geograficky a časově ohraničena 

na migrační krizi v souvislosti s Českou republikou, český stát a jeho okolí a rok 2015–2016. 

Přepis cizích slov týkajících se islámské věrouky bude proveden v souladu s knihou 

Duchovní cesty Islámu pana profesora Luboše Kropáčka. Do textů zkoumaných článků 

nebude autorkou zasahováno, v práci se tudíž mohou objevit gramatické chyby. 

Diplomová práce bude rozdělena na tři hlavní kapitoly a na teoretickou a analytickou část. 

V první kapitole se autorka zaměří na teoretický základ práce, tedy sociální 

konstruktivismus, ze kterého bude dále vycházet, a teorii morální paniky. Součástí této 

kapitoly bude i popis metodologie, která bude stěžejní pro vypracování obsahové 

a diskurzivní analýzy a tím pádem i zodpovězení výzkumných otázek práce. Druhá kapitola 

se bude věnovat fenoménu mediální manipulace, dezinformacím a alternativním médiím. 

V této kapitole budou zároveň představeny i tři dezinformační weby, jmenovitě Parlamentní 

listy, Sputnik a Aeronet, jejichž články budou podrobeny obsahové a diskurzivní analýze 

v následující, třetí kapitole. Ta bude rozdělena na dvě části, z nichž v první bude provedena 

již zmíněná kvantitativní analýza. Na základě výsledků výzkumu v první části bude 

provedena kvalitativní analýza vybraných článků. Zjištěné shody a rozdíly mezi 

jednotlivými dezinformačními weby budou prezentovány vždy v závěru dané části. 

Výzkumné otázky pak budou zodpovězeny v samotném závěru práce.  

Autorka bude při vypracovávání diplomové práce vycházet jak z primárních, tak z řady 
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sekundárních zdrojů, a to z článků vydaných danými dezinformačními weby v letech 2015–

2016 a odborných knih, akademických textů, zpravodajských článků, televizní reportáže 

a informací prezentovaných na jednotlivých webových stránkách. 

Ze seznamu literatury, který je uveden v bibliografickém záznamu práce, bude autorka 

vycházet v souvislosti se sociálním konstruktivismem a teorie řečového aktu zejména 

z práce Thierryho Balzacqa, Securitization Theory: how security problems emerge and 

dissolve. Balzacqovo dílo je pro tuto diplomovou práci stěžejní, a to právě vzhledem 

k autorovu přesvědčení, že nikoli vládní elity a veřejně významné osoby, nýbrž média jsou 

hlavním sekuritizačním aktérem současnosti. Pro účely obecnějšího popisu vývoje 

kritických bezpečnostních studií, na jejichž základě vznikla právě teorie sociálního 

konstruktivismu, bude práce využívat informací z akademického článku Christophera S. 

Browninga a Matta McDonalda, The future of critical security studies: Ethics and the 

politics of security. Metodologická část bude postavena na základě dvou prací, z nichž obě 

se zabývají metodami diskurzivní analýzy a jsou tak pro tuto diplomovou práci klíčové. 

První z nich je kniha Jamese Paula Geeho, An introduction to discourse analysis: Theory 

and method, ve které jsou popsány postupy hloubkové diskurzivní analýzy založené na 

sedmi tzv. „bulding tasks“. Odborný článek Christiana Burgerse, Elly A. Konijnové 

a Gerarda J. Steena, Figurative Framing: Shaping Public Discourse Through Metaphor, 

Hyperbole, and Irony se věnuje specifickým jazykovým figurám, a to metaforám, 

hyperbolám a ironiím, které jsou právě pro dezinformační servery typické a bez jejichž 

zkoumání by diskurzivní analýza nebyla kompletní. Pro druhou kapitolu, která se zaměří již 

detailněji na problematiku dezinformací, alternativních médií a mediální manipulaci, bude 

důležitým zdrojem informací i kniha Hannah Arendtové, Vita aktiva neboli O činném životě, 

která se zabývá vlivem tradičních médií na společnost, ale i úniku člověka do bezpečí tzv. 

„alternativních pravd. Dalším významným zdrojem práce je kniha Miloše Gregora, Petry 

Vejvodové a organizace Zvol si info, FAKE NEWS: Nejlepší kniha o dezinformacích 

a manipulacích. Ačkoli nelze knihu označit za akademický titul, jsou informace v ní 

obsažené velmi aktuální (kniha byla vydána v roce 2018) a zároveň založené na 

hodnověrných zdrojích a řadě průzkumech veřejného mínění v souvislosti 

s dezinformacemi. Miloš Gregor i Petra Vejvodová jsou zároveň známými autory publikací 

a analýz týkajících se propagandy a dezinformačních aktivit v Česku. Zásadním přínosem 

pro tuto diplomovou práci jsou i akademické články z pera Romana Hájka a Nico 

Carpentiera, Alternative mainstream media in the Czech Republic: beyond the dichotomy of 
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alternative and mainstream media a Michala Tkaczyka, Politicization and Securitization: 

Coverage of the European Migration Crisis in the Czech Online News Media, která se 

zabývala mediálním rámcováním migrační krize v České republice prostřednictvím 

tradičních i alternativních médií. 
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2 Teorie sekuritizace a kritická 

bezpečnostní studia 

Po druhé světové válce se bezpečnostní studia stala významnou součástí oboru 

mezinárodních vztahů. Zpočátku zaujímal výsostné postavení politický realismus, který 

bezpečnost chápal jako zájem jednotlivých států přežít v anarchickém mezinárodním 

systému. Důraz byl kladen pouze na hrozby ohrožující samotný stát jako celek. S pádem 

železné opony na konci 80. let se však tento přístup mění. Zřejmý strach před hrozbou 

nukleárního konfliktu mezi dvěma velmocemi se postupně proměnil v sérii jiných 

konkrétních hrozeb pro národní bezpečnost a mezinárodní instituce (Bolborici 2016, 159–

160). Do popředí zájmu se tak dostávají i hrozby nevojenského charakteru. Zaměřením se 

na tyto hrozby došlo k tzv. „rozšíření“ a „prohloubení“ bezpečnosti o nové referenční 

objekty (sekuritizovaný prvek) a sektory bezpečnosti. Vedle té vojenské se možnými 

hrozbami staly i ty politické, societální, ekonomické a environmentální.1 Novými 

referenčními objekty se dle sekuritizačního teoretika Barryho Buzana (1983) stala vedle 

národní bezpečnosti státu i bezpečnost jedince a kolektivů. Národní bezpečnost je dále 

chápána jako snaha o zabezpečení suverenity státu a přežití režimu, zatímco bezpečnost 

jedince/kolektivu, tedy tzv. societální bezpečnost, se vztahuje k otázkám identity a přežití 

společnosti. Societální a národní bezpečnost lze tedy popsat jako otázku vnitřní a vnější 

bezpečnosti státu (Tvrdá 2017, 17–20).2 

V oboru bezpečnostních studií tak současně existují dva hlavní názorové proudy, a to 

tradicionalistický (zaměřený především na stát a vojenskou oblast) a kritický, který rozšířil 

bezpečnostní agendu i o nevojenské problémy. Především zástupci kritického přístupu 

poukazují na fakt, že faktory ovlivňující bezpečnost jsou různého druhu: buď jde o stát nebo 

                                                

1 V minulém století šlo především o tyto konkrétní hrozby: etnické konflikty, proces přeměny bývalých 
komunistických států, zvyšující se počet imigrantů a uprchlíků, zhoršení podmínek životního prostředí, 

integrace různorodých regionálních struktur a další (Bolborici 2016, 160). 
2 Jedním z konceptů mezinárodních vztahů se však societální bezpečnost stala až s vydáním Huntingtonovy 

knihy Střet civilizací z roku 2001, kde je původ hrozeb vsazen do společnosti samé, a to na základě 

multikulturalismu, nepřizpůsobivosti, globální standardizace, jinakosti, migrantů a etnické fragmentace. 

Societální bezpečnost se tak později i díky této teorii stala jednou z argumentací krajně pravicových subjektů, 

které si na základě zmíněných hrozeb přisvojily téma ohrožení identity, kultury a národa (Tvrdá 2017, 20). 
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individuálního aktéra (národ), regiony či globální kontext. Bezpečnostní koncept může být 

definován na základě dané hrozby, přičemž zdrojem této hrozby mohou být nejen agresivní 

státy, ale i negativní společenské tendence nebo kulturní diverzita (Tvrdá 2017, 159–160). 

Kritický přístup k tradičním bezpečnostním studiím se oproti tradicionalistickému liší 

přístupem k bezpečnosti samé. Zaměřuje se totiž na její sociálně konstruovanou povahu 

a klade si základní otázky: „Čí bezpečnost je/by měla být prioritou?“, „Co jsou největší 

hrozby a jak je lze identifikovat?“, „Odkud pochází bezpečnostní diskurzy?“ a „Kterým 

zájmům slouží?“ (Browning & McDonald 2011, 237). 

Kritická bezpečnostní studia se obecně zabývají především politikou bezpečnosti a tím, co 

bezpečnost způsobuje. Existuje několik různých přístupů v rámci bezpečnostních studií jak 

tento fenomén zkoumat. Jedněmi z nejvýznamnějších představitelů tohoto proudu jsou však 

velšská, pařížská a kodaňská škola (Buzan – Wæver – de Wilde 1998; Wæver 1995).  

Vzhledem k faktu, že kodaňská škola je nejvýznamnějším proudem kritických 

bezpečnostních studií a bezpečnost považuje za efekt sociálního konstruktivismu, přičemž 

řečový akt staví do popředí analýzy sekuritizace, budu v této práci vycházet právě z této 

teorie. Kodaňská škola se věnuje především politickým efektům reprezentace bezpečnosti. 

Ole Wæver, jeden z hlavních představitelů kodaňské školy, vychází přímo z Austinovy 

teorie řečového aktu a Schmittovy teorie výjimečnosti, aby dokázal, že reprezentace 

existenciální hrozby může mít významný výkonnostní efekt. Pokud je určitý problém 

sekuritizován – reprezentován jako existenciální hrozba důležitým politickým aktérem 

(většinou vůdcem státu) a akceptován takto relevantním publikem (většinou obyvateli 

daného státu) – je tento problém vyvýšen z oblasti „normální politiky“ do sféry „politiky 

paniky“ (Browning & McDonald 2011, 239–241). Z tohoto důvodu považuje kodaňská 

škola bezpečnost a snahu o eliminaci „bezpečnostních hrozeb“ za negativní fenomén, který 

neguje základní demokratické principy (Tvrdá 2017, 28).  

Koncept sekuritizace proniknul do řady akademických debat týkajících se bezpečnosti a byl 

užit například ve vztahu k problémům nemocí, (životního) prostředí či (i)migrace. 

V souvislosti s (i)migrací se ukazuje, že právě kodaňská škola dokázala zachytit specifickou 

roli jazyka. Jeho politický efekt způsobuje, že za bezpečnostní problémy jsou považovány 

i události, které jinak s bezpečností nesouvisí. Vůdci liberálních demokratických států 

popisují (i)migraci jako hrozbu pro státní suverenitu či společenskou soudržnost národa, což 

ospravedlňuje odmítání mezinárodní zodpovědnosti a určité aktivity (jako nasazení vojska 
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či zavírání hranic), které by jinak byly myslitelné pouze v době války (Browning & 

McDonald 2011, 241). 

2.1 Kodaňská škola a sekuritizace migrace 

Téma migrace, které dle kritických bezpečnostních studií náleží do societálního 

sektoru bezpečnosti, se dle kodaňské školy stává bezpečnostním tématem ve chvíli, kdy jej 

určitý sekuritizační aktér (politik, vláda či byrokratický aparát apod.) prostřednictvím 

řečového aktu označí za bezpečnostní hrozbu a požaduje výjimečná opatření (která jsou 

jinak za hranicí běžné politiky) za účelem ochrany referenčního (tedy ohroženého) objektu. 

Výsledek tohoto sekuritizačního procesu je zároveň podmíněn schopností aktéra vhodně 

identifikovat pocity, potřeby a zájmy publika, aby daný problém akcentovalo. Bezpečnost je 

tak popisována jako specifická forma sociální praktiky, kde je diskurz významným 

prostředkem konstrukce této společenské reality (Kaleta 2015, 6).  

Sociální konstrukt bezpečnostních hrozeb („kdo“ nebo „co“ je chráněno a „před čím“) je 

analyzováno zkoumáním „bezpečnostních řečových aktů“, které hrozby reprezentují a jako 

hrozbu uznávají. Řečové akty nicméně nepopisují existující bezpečnostní situaci, ale uvádí 

ji v existenci. Hrozby, zranitelnost a (ne)bezpečnost jsou sociálně konstruované spíše než 

objektivně reálné či nereálné. Tento přístup počítá s tím, že myšlenka nebezpečí není 

objektivní podmínkou a je předmětem procesu interpretace. Ta umožňuje vysvětlení, proč 

nejsou naopak všechna rizika považována za nebezpečí. Dle Wævera začíná sekuritizační 

proces řečovým aktem, protože tím, že se odvolávám na bezpečnost, je to samé, jako ji 

praktikovat. Užití termínu „bezpečnost“ může pomoci prioritizaci určitých problémů 

v souvislosti s jinými, ale proces je podnícen pouze tehdy, pokud tyto jsou prezentovány 

jako existenciální hrozba (Silva 2016, 202–203). 

Proces sekuritizace je v principu otevřený a referenčním objektem i sekuritizačním aktérem 

může být téměř kdokoliv. Ne všechna tvrzení jsou nicméně efektivní a ne všichni aktéři jsou 

ve stejně silné pozici, aby je prosadili. Podle Buzana a Wævera „spadají podmínky pro 

úspěšný řečový akt do dvou kategorii: 1) interní lingvisticko-gramatické – řídit se pravidly 

daného aktu (musí zde existovat akceptované konvenční procedury a řečový akt musí být 

vyjadřován odpovídajícím způsobem těmto procedurám); 2) externí, kontextuální a sociální 

– být na takové pozici ve společnosti, ze které může být daný akt proveden (daný jednotlivec 

a okolnosti v daném případě musí být vhodné, aby úspěšně invokovali určité uplatněné 
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procedury)“ (Williams 2003, 513–514).  

S ohledem na téma migrace v České republice jde vypozorovat fenomén doplňující tuto 

teorií úspěšného řečového aktu. Specifické užití jazyka v souvislosti s nejpalčivějšími 

tématy doby, kam lze zařadit i problematiku migrace (bod 1), povzneslo význam 

dezinformačních platforem, z nichž některé se v řádu pár let staly významným hybatelem 

veřejné diskuze a sekuritizačního procesu.3 Tato práce má za cíl analyzovat užitý diskurz 

v rámci vybraných dezinformačních platforem, a to v souvislosti právě s tak specifickým 

tématem, jako je migrace. Referenčním objektem v souvislosti s tímto fenoménem je 

národní identita určité skupiny obyvatel, která je ohrožována kulturní odlišností, 

ekonomickou integrací a pohybem obyvatelstva. 

2.2 Kritika sociálního konstruktivismu 

Ačkoli je teorie kodaňské školy v rámci odborných prací velmi často užívána, má 

tato teorie řadu nedostatků. Na ty poukazuje jeden z významných kritiků této školy, Thierry 

Balzacq, který tvrdí, že sekuritizace je mechanickým procesem, který způsobuje, že řečový 

akt je nahlížen jako pokus o přesvědčení publika, aby akceptovalo diskurz založený pouze 

na tom, co už je o světě všeobecně známo. Autor navrhuje analýzu sekuritizace jako 

strategickou praktiku, a to skrz pochopení přesvědčovacích metod (metafory, emoce, 

stereotypy, gesta atd.) a kladením většího důrazu na polehčující okolnosti (kontext, 

psychologická a kulturní predispozice publika, mocnářské vztahy mezi sekuritizačním 

aktérem a publikem), které, jak tvrdí, nejsou kodaňskou školou dostatečně zkoumány. 

S ohledem na metodologii je dle něj důležité zkoumat spojitost mezi diskurzem a reálným 

světem, „protože publikum není například plně informováno o dočasné naléhavosti hrozeb, 

obvykle spoléhá na diskurz vládních zmocněnců, protože je toho názoru, že kdo má 

konstituční legitimitu, musí mít i dobrý důvod k tomu, aby tvrdil, že nějaké 'X' prezentuje 

hrozbu pro přežití státu“ (Silva 2016, 205). 

Problematickým se stalo lpění kodaňské školy na řečovém aktu jakožto jediném hybateli 

                                                

3 Kodaňská škola však jako taková nepočítá s možností, že by sekuritizačním aktérem mohl být někdo jiný než 
vládní autorita či jiný politicky významný činitel. Teorie kodaňské školy je tedy v tomto ohledu omezená a 

s tímto nedostatkem se dále vyrovnávám užitím přístupu Thierryho Balzacqa, který bude popsán v následující 

podkapitol. Pro analýzu sekuritizace migrace by v případě České republiky mohla být užita i teorie 

mezinárodní politické sociologie, ani ta však s médii jakožto sekuritizačním aktérem nepočítá (více zde: Daniel 

& Rychnovská, 2015, 28–29). 
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sekuritizace. Tzv. druhá generace kodaňské školy uznává, že bezpečnost je diskurzivní 

povahy, ale v širším slova smyslu. Podle Lene Hansenové se nejedná pouze o řečový akt, 

ale i o diskurzivní a politickou praktiku, která je zakotvena do určitého rámce v souvislosti 

s danou kolektivní identitou. Sekuritizace pracuje s repeticí, kontroverzemi i obrazy a jedná 

se tak spíše o dlouhodobý proces než o specifický moment s jasným původem. Analýza 

sekuritizace se tak mimo zkoumání řečových aktů posunula i ke studiu daných významů, 

jakým jsou například metafory či jiné specifické jazykové prostředky. Právě tyto budou 

v této práci taktéž zkoumány, a to prostřednictvím teorie figurativního rámcování jazyka 

(Tvrdá 2017, 27–29). 

2.3 Role médií v sekuritizačním procesu 

Vzhledem k výše zmíněným „nedokonalostem“ sekuritizační teorie kodaňské školy, 

reagují na nedostatky v analýze societální sekuritizace i jiné proudy. Ačkoli zažívala kritická 

bezpečnostní studia v posledních dvou dekádách značný rozvoj, docházelo postupně 

k převzetí nových konceptů a teorií z jiných disciplín za účelem konsolidace bezpečnostních 

studií jako výzkumného oboru. Těmito disciplínami jsou například antropologie či 

sociologie. V kontextu ČR je nutné reagovat i na jiné a pro praxi zásadní mechanismy, 

kterými jsou především silná role byrokratického aparátu při tvorbě bezpečnostní politiky 

a zároveň málo politizovaná bezpečnostní politika ve veřejné diskuzi. Vzhledem k absenci 

dlouhodobější vize a krizí, kterou bezpečnostní politika České republiky prochází, jsou 

témata formována i aktéry mimo politické elity (Daniel & Rychnovská 2015, 26–27).  

Jedním z nejvýznamnějších aktérů, skrz které je sekuritizace formována, či otázku 

bezpečnosti samy produkují, jsou média. Jak již bylo zmíněno výše, není podle Balzacqa 

sekuritizace pouhým řečovým aktem, nýbrž procesem, ve kterém mají média dominantní 

místo, kdy utváří a formují veřejné mínění. Sekuritizace je zde považována za pragmatický 

akt, kdy je komunikované publikum přesvědčováno, aby akceptovalo určitý výrok 

o rozvíjející se hrozbě na základě toho, co zná o světě, a aby uznalo, že si tato hrozba zaslouží 

bezprostřední reakci. Vzhledem k úloze médií se dá o sekuritizaci mluvit i jako o mediálním 

rámcování. Bezpečnost je organizační princip uplatňovaný politickými aktéry, přičemž 

zásadní úlohu zde hrají média, která naléhavost výroku umocňují. Namísto prezentace dat 

z různých perspektiv, sociální rámcování prioritizuje prezentaci dat do jedné verze příběhu. 

Rámce pomáhají určit, který druh problému je opravdu problémem a jaké druhy prostředků 
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mají být užity pro vypořádání se s tímto problémem a kteří aktéři jsou jeho protagonisty 

a antagonisty. Sekuritizace se stává druhem rámcování ve chvíli, kdy se funkcí rámcování 

stane výběr určitých aspektů přijímané skutečnosti a ty se pak stanou výraznějšími 

v komunikovaném textu. Jde tím pádem o zvýrazňování určité existenciální hrozby daného 

problému. Publikum zároveň aplikuje tváří v tvář velkému objemu informací strategie, které 

maximalizují přesnost, zatímco minimalizují komplexnost. Sekuritizace, a to například ve 

spojitosti s terorismem, může být považována za ideální příklad. Téma terorismu umožňuje 

žurnalistům i publiku vytvářet rychlé závěry ohledně typů příběhu, aktérů i vhodných řešení, 

a to bez dostatečných či dokonce žádných znalostí týkajících se lidí, skupin, problémů nebo 

vůbec místech, které s daným případem souvisí. Speciálním příkladem může být tzv. „war 

on terror“, kdy Bush označil svobodu jako podstatu národní identity, která byla ohrožena. 

V perspektivě kodaňské školy může mít národní identita větší váhu než národní suverenita, 

„protože určuje, jestli 'my' jsme stále 'my'“. Wæver identitu považuje za středobod, který 

rozlišuje bezpečnost společnosti od tradičního na stát orientovaného bezpečnostního 

pohledu: „Pro bezpečnost státu je nejdůležitějším prvkem suverenita, pro societální 

bezpečnost je to identita. Obě užití v sobě zahrnují přežití. Stát, který ztratí svou suverenitu 

nepřežije jako stát; společnost, která ztratí svou identitu se bojí, že nebude už schopná žít 

jako doposud.“ Podle kodaňské školy, která zdůrazňuje konstrukci hrozeb sdílené kultury, 

produkuje sekuritizace pocit nebezpečí pro „nás“, ne „mě“. Pocit osobního rizika tak není 

ovlivněn sekuritizací. Bomba na Filipínách nebo raketa na Sderotu není přímá hrozba pro 

studenta Spojených států, ale může být považována za hrozbu pro svobodu samotnou. Je tak 

o krok blíž k ohrožení komunity, se kterou se student identifikuje (Balzacq 2010, 77–84). 

Pokud je dané téma prezentováno s dostatečnou razancí, začne být daná osoba či skupina 

osob definována jako hrozba společenských hodnot a zájmů. Tento proces nakonec vede ke 

konstrukci tzv. „morální paniky“, jejíž hlavním nositelem a tvůrcem jsou právě média a jejíž 

příčinou je obava o narušení určitého statu quo. Migrace je v této souvislosti typickým 

příkladem. Dle Cohena je v rámci tohoto procesu prostřednictvím médií vytvořena nová 

identita, kdy se z tzv. „narušitelů“ stane určitá deviantní skupina. Tito se zároveň stávají 

symbolem společenské změny. Morální panika je současně produktem médií či určitých 

zainteresovaných subjektů, které média využívají k rozšiřování jejich názorů (Cohen 2002, 

2; Hunt 1997, 631). 
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2.4 Média jako tvůrci morální paniky 

Teorie morální paniky je založena na problematice identit, které nám umožňují určit 

„kdo jsme“ a zároveň i to, „kým nejsme“. Národ tvoří kontext pro identitu, která je 

konstruována skrz významy pro daný národ a jeho kolektivní historii. Podle Andersona 

(1983) se jedná o tzv. „imaginární komunitu“, které je dosaženo skrz vyprávění 

a převypravování sdílené historie, která nám umožňuje konstrukci národní identity. Ta závisí 

například na kulturních, náboženských či geografických podobnostech. Tato diskurzivně 

vytvořená podstata národní identity nám umožňuje vytvářet rozdíly mezi „námi“ a „jimi“, 

což je obyčejná a významná součást konstrukce identity. 

Otázka „stejnosti“ je taktéž otázkou rozdílnosti. Jako proces může morální panika procházet 

komplexní řetězem sociálních interakcí, které zahrnují nositele určitého bezpečnostního 

diskurzu, strážce morálky a média, tj. set zahrnutý v kontextu sociopolitické změny 

a následného prostředí kulturní nejednoznačnosti. Média jsou důležitou součástí morální 

regulace a konstrukce morálního pořádku, jelikož mají důležitý vliv na hodnoty a normy 

společnosti a tudíž i na identitu a morální hranice týkající se jiných národů. Morální panika 

se týká krize, která byla buď prožitá nebo je smyšlená. Ke krizi dochází v případě, že 

podmínka, skupina lidí nebo určitá událost se stane hrozbou společenských hodnot a zájmů. 

Charakter krize je dále prezentován médii stereotypním způsobem. Podle Critchera (2003) 

může být pocit společenské krize způsoben jedinou klíčovou zkušeností, která je zeširoka 

interpretována jako symptom vážnějšího problému (Siltaoja 2011, 62–66). 

Obecně je předmět (lidé, situace nebo instituce) považován za původce nežádoucí změny, je 

ale často démonizován i za věci, které by jinak byly společností ignorovány jako 

nerelevantní. „Hříšníci“ jsou taktéž spojováni s problémy týkající se určité společenské 

krize. Nejen média, ale i politici na tyto faktory kladou důraz, a to namísto soustředění se na 

konkrétní události a jednotlivé incidenty. Tito „narušitelé“ jsou často považováni za příčinu 

současného společenského úpadku a jsou stereotypně vyobrazováni tak, aby bylo zřejmé, že 

status quo společnosti je v ohrožení. A to i v případě, že si určité stereotypizace ohledně 

ostrakizované skupiny protiřečí (Cohen 2002, 41–43).4 

                                                

4 Za příklad lze uvést všeobecně přijímaný názor, že „cizinci nechtějí pracovat“, zatímco „berou původním 

obyvatelům práci“.  



 

 

15 

Podle Volka lze morální paniku charakterizovat několika znaky (Volek 2000, 3–4): 

- má povahu kampaně, která je charakteristická tažením proti určité skupině či 

jednotlivcům 

- týká se lidí, kteří jsou znepokojeni destrukcí sociálního řádu a cítí se ohroženi, 

zároveň jim chybí pocit základní důvěry a ontologického bezpečí 

- nejsou zde pevně dané morální standardy 

- část politické a mediální scény vede kampaň a tuto snahu ospravedlňuje touhou 

zmírnit obecné ohrožení 

- skutečné příčiny sociálního problému jsou v rámci této „morální kampaně“ 

nepovšimnuty 

Jak již bylo zmíněno výše, na základě imaginární komunity existuje jakési „my“, tedy 

skupina, u které cítíme, že k ní patříme. Naproti „nám“ stojí „oni“, což je skupina, ke které 

nepatříme a ke které patřit nechceme. Tyto dvě skupiny jsou charakteristické vzájemným 

antagonismem a zároveň nerozlučností. Obě totiž definují sebe navzájem a existují díky 

vzájemnému se vymezení. Díky těmto protikladům se ve světě následně jednodušeji 

orientujeme. V rámci „naší“ skupiny tak existuje jakýsi „pocit sounáležitosti“, který je 

založen na hodnotách jako loajalita, porozumění a důvěra. Tyto vazby jsou v rámci skupiny 

taktéž upevňovány. Pro kontakt a tento proces však nepotřebujeme každodenní přímý 

kontakt se skupinou, protože i tyto mohou být vzdálené a rozptýlené a založené pouze na 

příslušnosti k určitému národu či pohlaví. V případě větších skupin je však mnohem 

náročnější sjednotit společné chování a cíle – tyto jsou posilovány především nepřátelstvím 

k určité cizí skupině. Jedním z nejvýznamnějších prostředků k vybudování vnitřní jednoty 

a nepřátelství vůči jiné skupině jsou předsudky, které jsou výsledkem nejistoty ze ztráty 

kontroly nad známou situací (Bauman & May 2004, 45).5 

                                                

5 Výsledkem tohoto procesu může být rasismus jakožto následek těchto sociálních předsudků. Těm dle 

Quasthoffové předchází „přístup“, který člověk zaujímá k jinému člověku, vůči kterému může cítit odpor či 

sympatie. Druhou úrovní je „přesvědčení“, které připisuje určité kvality těm ostatním a který nám zajišťuje 

racionalizaci pro náš negativní přístup. Poslední „předsudek“ souvisí se stereotypy, které představují verbální 

vyjádření určitého přesvědčení či názoru týkajícího se určité sociální skupiny či jednotlivce jako člena této 

sociální skupiny. Tento stereotyp je typickou součástí obecného povědomí, který je přijímán v určité kultuře 
téměř bez rozdílu. Jde o silně zjednodušený a generalizační pohled, který je ale ovlivňován i emocemi. Způsob 

stereotypizace se nicméně v průběhu 20. století změnil. Ačkoli se slovo „rasa“ ze slovníků v určitých zemích 

ztratilo, stereotypy týkající se daných sociálních skupin ne. Důležitým sociálním konstruktem se stalo ono 

slovo „my“ versus „oni“, kdy „oni“ představují určitou sociální skupinu, na kterou je v daném kontextu 

pohlíženo negativně (Wodak & Reisigl 1999, 179, 181–183). 
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Médii prosazované rámcování určitého tématu je stejně jako bezpečnost sociální 

konstrukt. Zpravodajství má přitom mnohočetné role. Mimoto, že jde o kontrolní 

mechanismus autorit, je žurnalistika samotná centrem této autority. Žurnalisté obecně 

nepracují v kulturním vakuu, protože rámce organizují svět tak, jak je to smysluplné pro lidi, 

kteří produkují zprávy pro ty, kteří je čtou. Ne všechna média však sekuritizují události 

stejně. Je docela možné, pokud ne obvyklé, že určitá skupina mediálních aktérů bude 

prosazovat problém tak, aby byl sekuritizován, zatímco jiná se ho budou snažit prosazovat 

jako něco, co je součástí normální politiky. Sekuritizace nicméně nepotřebuje souhlas 

(formální či neformální) celého publika, potřebuje pouze souhlas dostatečné části publika – 

tzv. „kritickou masu“, kterou O’Reilly vysvětluje jako kombinaci množství a kvality. Ačkoli 

toto vypadá mnohem komplikovaněji než jednoduchý koncept řečového aktu, odpovídá to 

tzv. Lasswellovu modelu, který za nejdůležitější považuje tyto faktory: Kdo se snaží mluvit 

o bezpečnosti, ke komu, skrz jaký kanál a s jakým efektem. Důležitou součástí 

přesvědčování publika je však repetice. 

Sekuritizace tedy funguje jako nezávislý mediální rámec – jde o charakteristiku daných 

hrozeb bezpečnosti, než o přítomnost hrozby samotné, a určitým způsobem vyvolává tyto 

hrozby, spíše než pouze autoritativně vyvolává (ne)bezpečnost. To, co dělá hrozbu 

existenciální není přítomnost nebo rozsah válečného násilí, jde spíše o asociaci hrozby 

například s „terorismem“ nebo čímkoli jiným (Balzacq 2010, 85–93). Praktikování toho, že 

určité prvky jsou v diskurzu míchány k jiným, aby vytvořily nějaký nový diskurz, se nazývá 

„odkazování“. V případě dané hrozby lze vysledovat, že určité okolnosti jsou spojovány 

s těmi, které jsou už akceptovány jako národní bezpečnostní problém. I specifické fráze 

a slova přispívají ke konstrukci národně bezpečnostní hrozby, která se může najednou stát 

velmi akutní. Protože však neexistuje opravdová slovní reference ve vztahu k dané hrozbě, 

je třeba konstantního přesvědčování, aby bylo dosaženo zdání opravdového nebezpečí 

(Cavelty 2008, 130). 

2.5 Metodologický aspekt práce 

Jak již bylo v předešlé části této práce zmíněno, stala se média významným aktérem 

sekuritizačního procesu. Protože se bude autorka zabývat právě vlivem dezinformačních 
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médií, bude při tom vycházet z teorie sociálního konstruktivismu a teorie kritika kodaňské 

školy, Thierryho Balzacqa. Balzacq považuje média za významné aktéry sekuritizačního 

procesu, který nesestává pouze z řečového aktu vládních autorit, nýbrž i z mediálního 

rámcování. Média jsou prostředkem autorit, kdy podněcují naléhavost sekuritizovaného 

objektu a posilují tak pocit ohrožení identity komunikovaného publika. Současný veřejný 

prostor však není ovlivňován pouze mainstreamovými médii, která se často stávají 

mediátorem autoritami prosazovaných politických strategii, ale i médii alternativními, která 

tomuto modelu informování oponují.6 Tradiční i dezinformační média mají dnes dokonce 

schopnost sama ovlivnit, jakým způsobem bude daná skutečnost nahlížena a mohou sama 

ovlivnit politické činitele k přehodnocení jejich stanovisek.  

Vliv alternativních médií mimořádně posílil s příchodem internetu a sociálních médii 

a Česká republika není v tomto případě výjimkou. Všeobecná pozornost začala být těmto 

webům věnována od poloviny roku 2015, kdy naplno propukla migrační krize. Způsob 

informování o této záležitosti se však na jednotlivých dezinformačních platformách lišil 

a tato práce má za cíl analyzovat v čem tento rozdílný způsob sekuritizace migrace na 

příkladu třech nejvýznamnějším českých dezinformačních webů spočíval. Výzkumnými 

metodami, které budou za účelem této analýzy užity, jsou obsahová a diskurzivní analýza 

článků týkajících se migrace ve vztahu k České republice. Zatímco obsahová analýza 

umožní autorce rozdělit články do jednotlivých kategorii, budou takto rozklíčované články 

následně zkoumány za užití diskurzivní analýzy. 

Práce má za cíl zodpovědět tuto hlavní výzkumnou otázku: 

- V čem se od sebe jednotlivé dezinformační weby v souvislosti s rámcováním 

tématu migrace ve vztahu k České republice liší? 

Obě analýzy umožní autorce zároveň zodpovědět i následující výzkumné podotázky: 

- S jakou tematickou souvislostí se problematika migrace na těchto webech 

objevuje nejčastěji a co je naopak rozděluje? 

- Jsou migrující spojováni s otázkou bezpečnosti? 

- Jsou migrující spojování s určitým náboženstvím nebo etnicitou? 

                                                

6 Za alternativní médium lze označit jakékoli médium, které odporuje mainstreamovému pohledu a nemusí být 

nutně dezinformačního charakteru. Protože autorka na „alternativu“ ve své práci nahlíží právě 

z dezinformačního hlediska, bude pojem „alternativní“ odkazovat zároveň i na jejich dezinformační charakter.  



 

 

18 

- Jaký je na základě metody kvalitativní analýzy Jamese Paula Geeho obraz 

migrace ve vybraných webech? 

- Jaké jazykové figury jsou v souvislosti s migrací a Českou republikou nejčastěji 

užívány? 

- Z jakých metaforických příběhů čerpá v článcích užitý diskurz? 

- Odpovídá rámcování migrace v některých z těchto webů teorii morální paniky? 

2.5.1 Výběr dat 

V současném českém kyberprostoru se dezinformační weby dají rozdělit do tří 

skupin. První skupinu představují dezinformační weby, které jsou financovány ze zahraničí 

a jejich vlastníkem je určitá zahraniční instituce. Druhou skupinu tvoří ty weby, které jsou 

vlastněny českými občany a jsou financovány buď pomocí inzerce či prostřednictvím 

dobrovolných příspěvků čtenářů. Poslední skupinu zastupují ty weby, které nemají jasnou 

vlastnickou strukturu (či je tato struktura přímo neznámá) a neprůhledné zdroje financování. 

Na základě tohoto rozdělení vybrala autorka tři nejvýznamnější zástupce těchto skupin, a to 

s ohledem na jejich popularitu na sociální síti Facebook (i s ohledem na aktivitu jejich 

čtenářů), deklarovanou čtenost těchto webů, ale i význam, který jim propůjčují tradiční 

média, státní instituce (např. výroční zpráva Ministerstva vnitra) či sami političtí činitelé. 

Jmenovitě jde o Sputnik, Parlamentní listy a Aeronet (AE-News). 

Zkoumané období postihuje časovou oblast od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016. Volba 

tohoto termínu nekoresponduje přímo s určitou událostí, ale pokrývá touto prací zkoumané 

téma. Se zhoršováním bezpečnostní situace na Blízkém východě a severní Africe začala 

média od roku 2015 postupně čím dál častěji informovat o (přicházející) migrační krizi. 

Společně s teroristickými útoky ve Francii se dříve ne tak příliš vděčnému tématu migrace 

začaly věnovat i dezinformační platformy, které se dříve zabývaly spíše konspiračními 

teoriemi či domácí politikou. Protože se však téma migrace ve vztahu k České republice 

začalo ve větším objemu objevovat až od druhého pololetí roku 2015, je toto časové období 

rozšířeno, a to za účelem obecnějšího zhodnocení rámcování této krize těmito weby.  

Hlavním tématem analýzy je reprezentace tématu migrace v souvislosti s Českou republikou 

a způsob jeho sekuritizace. Pro vyhledávání článků byla použita klíčová slova „migrace 

Česká republika“ a „migrace ČR“, jejichž neutralita je důležitá právě proto, že již od počátku 

neevokují jakoukoli souvislost s bezpečností.  
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2.5.2 Obsahová analýza – kvantitativní postup 

Obsahová analýza je tradiční technikou zkoumání dokumentů pro kvantitativní 

systematický a objektivní popis informování o daném tématu. Tuto techniku v 50. letech 20. 

století charakterizoval americký sociolog Bernard Berelson. Tato technika se snaží 

vystihnout obsah sdělení na základě kvantifikace daných prvků či proměnných. Bývá 

rozlišováno buď kódování zjevného obsahu, případně kódování skrytého obsahu 

komunikace, kde jsou ne/přítomny určité prvky (metafory, ironie, speciální jazykové 

obraty). Kvantitativní analýza je však často kombinována s analýzou kvalitativní, a to z toho 

důvodu, že nedokáže postihnout drobnější významové nuance. Přesto jde o postup, který 

jako jediný dokáže efektivně zpracovat stovky i tisíce zkoumaných jednotek. Obsahová 

analýza umožňuje vyjádřit frekvenci výskytu určitých slov, klišé, obrazů apod., které mají 

numerický charakter (Riffe, Lacy, Fico 2013, 24–36). 

Způsob výběru, jak již bylo v předešlé kapitole zmíněno, je neutrálního charakteru. Jsou tedy 

vybrány články, které se ve vyhledávači daných webů objeví po zadání klíčových slov 

„migrace Česká republika“ a „migrace ČR“, neboť se autorka zabývá pouze články 

spojujícími problematiku migrace s Českou republikou. V rámci obsahové analýzy se práce 

soustředí na následující výzkumné otázky: 

- S jakou tematickou souvislostí se problematika migrace na těchto webech 

objevuje nejčastěji a co je naopak rozděluje? 

- Jsou migrující spojováni s otázkou bezpečnosti? 

- Jsou migrující spojování s určitým náboženstvím nebo etnicitou? 

Vzhledem k faktu, že zkoumané články budou v řádu pár desítek, není pro autorku možné 

je v následné kvalitativní analýze zkoumat jednotlivě. Proto budou články v rámci 

jednotlivých dezinformačních platforem rozděleny do skupin, které budou rozlišeny dle 

toho, s čím téma migrace a České republiky spojují. Určující faktory v daném článku tedy 

určí, zda tento bude patřit do skupiny „bezpečnost“, „národní identita“ nebo „kritika vlády“. 

Tyto budou následně podrobeny kvalitativní analýze založené na metodě Jamese Paula 

Geeho. 

2.5.3 Diskurzivní analýza – kvalitativní postup 

Sociální konstruktivismus popisuje realitu jako systematicky konstruovaný fenomén 



 

 

20 

řečového aktu, který je prováděn autoritami a následně šířen vhodnými kanály ke 

komunikovanému publiku. V souvislosti s bezpečností tak dochází k sekuritizaci určitého 

tématu, v našem případě migrace. Způsob, jakým je toto téma sekuritizováno a do jakého 

kontextu je zasazeno je základem pro diskurzivní analýzu. Ta autorovi dovoluje zkoumat 

i to, co nebylo explicitně vyjádřeno a umožňuje pochopení procesů konstrukce smyslu 

a významu objektů, institucí a aktérů. Obecně je diskurz chápán jako „množina kódů a jejich 

pravidel užívání při produkování významů vztahujících se k nějakému tématu“. Jde tedy 

o určité společensky a dobově podmíněné konvence, které společně s komunikačními 

prostředky tvoří významy a zároveň také určují, jak jsou tyto významy publikem chápány 

(Reifová 2004, 46–47). Proto je diskurz absolutně spjat se společností, která ho konstruuje 

a jejíž principy tento diskurz legitimizuje. Pokud je tedy diskurz chápán jako tvůrce 

významů, jedná se o systém, který utváří sociální realitu. Podle Bergera s Luckmannem se 

jedná o sociálně konstruovaný symbolický svět, ve kterém se sdílená zkušenost v daném 

společenském kontextu stává realitou. Diskurz je v takovéto skutečnosti nejvýraznějším 

stavebním prvkem, kdy upevňuje sociální konstrukty a pomocí jazyka reflektuje mínění lidí 

(Berger & Luckmann 1999, 116–120). Ačkoli se autoři, kteří se diskurzivní analýzou 

zabývají, liší ve svém přístupu k jejímu metodologickému užití, je obecně uznáváno, že 

analýza diskurzu zkoumá především ideologii obsaženou v textu. Jazyk a text jsou totiž 

fenoménem, který získává význam s kontextem, ve kterém je používán. Diskurzivní analýza 

však mimo text pracuje i s tím, na jaké platformě text vzniknul, kdo je jeho autorem, pro 

koho je text určen a čeho se snaží autor tímto textem dosáhnout. 

Aby byla autorka schopná postihnout právě tyto faktory, užije v rámci kvalitativní analýzy 

metodu Jamese Paula Geeho. Gee ve své podobě diskurzivní analýzy vychází z předpokladu, 

že každé použití jazyka se podílí na konstrukci reality a zároveň že každá konstruovaná 

realita vyžaduje určité specifické užití jazyka (Gee 2005: 10). Tato metoda umožní autorce 

zkoumat, jakým způsobem je téma migrace ve spojitosti s Českou republikou rámcováno. 

Práce bude nicméně pracovat i s některými přidruženými fenomény diskurzivní analýzy. 

Těmi jsou například specifické jazykové figury, které mají jedinečný vliv na chápání daného 

tématu. Jmenovitě jde o metafory, hyperboly a ironii, způsob jejichž užití v této práci bude 

popsán v jedné z následujících podkapitol.  

Dalším atributem, který autorka považuje za rozhodující, je titulek článku. Vzhledem 

k faktu, že v dnešní přemíře informací člověk minimalizuje komplexnost a zároveň 
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maximalizuje přesnost, je právě titulek rozhodujícím aspektem, který má vliv na to, jak 

čtenář dané téma chápe. Autorka bude vycházet v rámci tohoto výzkumu z teorie Teuna van 

Dijka, který titulky a perexy považuje za nejdůležitější prvky článku, protože si je čtenáři 

pamatují nejčastěji (Sheyholislami 2015, 3–4).7 Dle Dijka prezentuje název a úvodní 

odstavec článku hlavní probírané téma tak, jak je definováno žurnalisty a může tudíž 

podpořit preferovanou verzi rámcování daného tématu. Demonstrace může být tím pádem 

definována jako porušení společenského pořádku, stejně jako demokratické právo 

demonstrujících. Negativní události ve spojitosti s imigranty či menšinami mohou být 

posíleny jejich přímým označením na přední straně a v titulcích, které definují imigraci jako 

invazi „cizího“ (Dijk 2015, 473). Pokud čtenáři nemají jinou znalost a přesvědčení, budou 

obecně přijímat tyto subjektivní mediální definice toho, co je důležitou informací týkající se 

dané skutečnosti. Autorka považuje tuto teorii za důležitou, vzhledem k tomu, že právě 

v případě dezinformačních webů jsou titulky často velmi zavádějící a subjektivní. 

V rámci kvalitativní analýzy se bude autorka zabývat následujícími výzkumnými otázkami, 

které budou základem pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky: 

- Jaký je na základě metody kvalitativní analýzy Jamese Paula Geeho obraz 

migrace ve vybraných webech? 

- Jaké jazykové figury jsou v souvislosti s migrací a Českou republikou nejčastěji 

užívány? 

- Z jakých metaforických příběhů čerpá v článcích užitý diskurz? 

- Odpovídá rámcování migrace v některých z těchto webů teorii morální paniky? 

2.5.3.1 Metoda diskurzivní analýzy Jamese Paula Geeho 

Podle Geeho má jazyk schopnost být neoddělitelně a recipročně spojen se vznikem 

významu. Geeho koncept sociálního jazyka popisuje proces, jak člověk skrz komunikační 

prostředky konstruuje nejrůznější identity v různorodém prostředí. Popisuje to na příkladu 

studenta biologie, který svou identitu buduje tak, že pro popis chování hmyzu užívá 

technické termíny charakteristické právě pro biologii. V případě, že by používal běžný jazyk, 

nebyl by schopný svou roli ztvárnit tím způsobem, aby byl považován za nositele 

biologického diskurzu. Lidé tak při užívání jazyka tvoří určitý význam, který je zakotven 

                                                

7 Jeden z hlavních představitelů kritické diskurzivní analýzy. 
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v jejich zkušenostech. Gee pro vysvětlení významů popisuje termín situovaný význam, který 

je charakteristický jako jeden z mentálních nástrojů uvažování o jazykové situaci (Gee 2005, 

59–60). 

Jakákoli část psaného či vysloveného projevu lze podle Geeho analyzovat prostřednictvím 

tzv. „building tasks“. Díky jejich zodpovězení a následné syntéze je pak možné nahlédnout 

do významu textu, ale i do významu „za“ ním. Gee se taktéž zabývá otázkou tzv. 

intertextuality, která popisuje jakýsi neviditelný dialog mezi existujícími texty a dalšími 

komunikačními útvary. Pokud není v textu obsažen odkaz na jiný existující projev či text, 

může na pozadí článků probíhat komunikace s odkazem na „témata, debaty a motivy, které 

byly středem pozornosti při psaní či mluvení v rámci určité nám známé sociální skupiny 

nebo v celé naší společnosti jako celku“ (Gee 2005, 20–22). Gee tento vztah nazývá jako 

konverzace, jejichž jsme ve svém životě součástí a na základě kterých interpretujeme svět 

kolem sebe (Gee 1999, 34–37, 54–57). 

Gee při zkoumání užití jazyka navrhuje následující sadu otázek, na které se autor analýzy 

může ptát, aby odhalil přítomné diskurzivní vztahy: 

- Významy 

- Aktivity 

- Identity 

- Vztahy 

- Politika (distribuce sociálních statků) 

- Spojení 

- Znakové systémy a vědění 

Významy 

Gee tvrdí, že jazyk používáme určitým způsobem, abychom danou věc zvýznamnili 

a propůjčili jí určitou hodnotu. Význam dané věci tedy budujeme, protože samotné „věci“ 

nejsou triviální/důležité jen samy od sebe. Při zkoumání, co je v rámci daného textu důležité, 

se analytik může ptát na otázky typu:  

Za užití jakých diskurzivních praktik jsou určité věci zvýznamňovány? Co je v textu 

zdůrazňováno a co nikoliv? 

Aktivity 
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Jazyk není užit pouze za účelem říct věci, ale i dělat je, protože i informování je 

typem akce. Aktivita se da chápat jako společensky uznané a institucionálně či kulturně 

podporované úsilí, které obvykle zahrnuje posloupnost či kombinaci akcí v určitém 

specifickém způsobu. Podněcování studenta k práci je akce, zatímco vedení studenta při 

práci je aktivita. Pojem aktivita lze zaměnit i slovem „praxe“. Jazyk užíváme proto, abychom 

se zapojili do určité aktivity. Aby autor zjistil, co se odehrává uvnitř i mimo text, může si 

položit tyto otázky: 

Jaký druh aktivity či praxe tato komunikace vytváří? Které sociální skupiny, instituce či 

kultury podporují a normalizují určitý druh aktivit? Jaká je nejdůležitější či hlavní aktivita 

(či řada aktivit), které se v dané situaci v článku objevují? 

Identity 

Užitím specifického jazyka jsou jedinci a instituce rozřazovány do určitých skupin, 

ze kterých jsou dále vytvářeny identity. Každá identita má zároveň vlastní hodnotový rámec, 

soubor aktivit a určitou formu vědění. Jazyk užíváme tak, abychom byli chápáni jako držitelé 

určité identity nebo role. Jazykem tedy tvoříme identitu teď a tady. Jaké identity se v článku 

objevují může autor analyzovat pomocí těchto otázek:  

Jaké vztahy či identity (role, pozice) vzhledem k průvodním jevu osobního, sociálního 

a kulturního vědomí a víry (poznání), citů (vlivů) a hodnot jsou k dané situaci relevantní? 

Jak jsou tyto vztahy a identity díky použitému jazyku popsány? Jakým způsobem jazyk 

autora popisuje identity jiných lidí, jaké druhy identity autor uznává ve vztahu k ostatním či 

jemu samému? Jakým způsobem autor popisuje ostatní a který typ identit autor „vzývá“, aby 

se dané skutečnosti věnovaly? Kdo je součástí popsané identity, role či pozice v textu? 

Vztahy 

Jazyk, který užíváme, užíváme za tím účelem, abychom vybudovali a udrželi vztahy 

s jinými lidmi, se skupinami či institucemi. Jazyk umožňuje autorovi pochopit funkční či 

dysfunkční vztahy mezi identitami, významy a aktivitami. Tyto vztahy lze popsat na základě 

zodpovězení následujících otázek: 

Jaké druhy vztahů se užitý diskurz snaží v textu i mimo něj nastavit či změnit? Jakým 

způsobem je jazyk užíván za účelem vytvoření či udržení vztahu vzhledem k lidem, 

čtenářům, sociálním skupinám, kultuře či institucím? Pomocí jakého diskurzu tvoří daná 

spojení sounáležitost a o jaký druh sounáležitosti jde? 
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Politika (distribuce sociálních statků) 

Termín „politika“ zde není užit ve vztahu k vládě či politickým stranám. Jde 

o jakoukoli situaci, kde dochází k distribuci sociálních statků. Sociálními statky je zde 

zároveň myšleno cokoliv, co sociální skupina či společnost považuje za cenné vlastnit. Jazyk 

tvoří a ničí sociální statky. Pokud se k někomu chovám s respektem, jde o sociální statek, 

pokud ne, tak nikoliv. Jazyk článků poskytuje identitám mimo charakteristiku i sociální 

statky či atributy. Používáním jazyka taktéž určujeme, jak má být určitý 

člověk/skupina/instituce chápán. Abychom zjistili, jakým způsobem distribuce těchto statků 

v daném textu funguje, můžeme se ptát následovně: 

Jakým způsobem jsou užita slova a gramatické jevy, aby vytvořily to, co se počítá jako 

sociální statek a jak je distribuuje či odebírá v rámci textu? Jakým způsobem jsou slova 

a jazyk užity, aby vytvořily určitý názor na to, jak mají být sociální statky distribuovány ve 

společnosti? Které sociální statky jsou za užití jazyka (tedy status, moc, aspekt pohlaví, rasa, 

třída či přímo dané společenské sítě a identity) relevantní (či irelevantní) v daném textu? Co 

je díky užitému diskurzu určeno jako „správné“, „hodnotné“, „normální“ či „morální“? 

Spojení 

Na základě jazykového aktu lze určité aspekty nahlížet jako relevantní či naopak 

zcela samostatné. Věci ve světě mohou být nahlíženy jako relevantní k sobě navzájem 

v mnoha různých způsobech. Pokud například řekneme, že „malárie zabíjí spoustu lidí 

v chudých zemích“, spojujeme tím malárii a chudobu. Pokud řekneme, že „malárie zabíjí 

spoustu lidí na celém světě“, nespojujeme s malárii žádný jiný aspekt (ačkoli malárie je 

s chudými zeměmi ve skutečnosti spjata). Některá spojení existují bez ohledu na to, zda 

o nich mluvíme, či ne. Tato spojení mohou být viditelnější, pokud o nich mluvíme a tím je 

zrealizujeme. Abychom tato spojení mohli zkoumat, ptáme se: 

Jaká spojení se diskurz v daných článcích snaží vytvořit? Co je v textu považováno za 

relevantní a související a jaké vztahy či vazby jsou spíše ignorovány? 

Znakové systémy a vědění 

Autoři textů vyzdvihují některé soubory vědění, znakové systémy, sociální jazyky 

a hodnotové žebříčky jako hodnotnější, zatímco jiné jako méněcenné. Jazyk má mnoho 

různých způsobů užívání. Jde například o různé dialekty, ale i o jeho užívání v řadách 

právníků, biologů či umělců. Lidé jsou často hluboce spojeni s jazykem, který daná skupina 
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užívá. Různé znakové systémy reprezentují různé názory, vědění a přesvědčení. Můžeme 

užívat jazyk tak, abychom některé znakové systémy či určité formy vědění a přesvědčení 

upřednostňovali či naopak, případně je hodnotili jako relevantní či privilegované. Abychom 

zjistili, které systémy hrají v textu nejdůležitější roli, můžeme se ptát následujícím 

způsobem:  

Jaké znakové systémy (řeč, obrázky, gesta) jsou relevantní (či irelevantní) v dané situaci? 

Jakým způsobem jsou činěny relevantními (irelevantními)? Které znakové systémy, způsob 

získávání vědění a soubory přesvědčení mají v daném textu přednost? (Gee 2011, 88–136; 

Gee 2005, 110–113; Gee 1999, 86, 93–94) 

2.5.3.2 Rámcování tématu a specifické jazykové figury 

V tradiční teorií rámcování je rámcování definováno jako „výběr určitých aspektů 

přijímané reality a jejich zvýrazňování v rámci komunikace, a to takovým způsobem, aby 

byla prosazována určitá definice problému, interpretace příčiny, morální ohodnocení a/nebo 

doporučení, jak nakládat s popisovaným jevem“ (Burgera & Konijn & Steen 2016, 410–

411). 

Neobvyklou perspektivou jsou klíčové figurativní jazykové typy (metafora, hyperbola 

a ironie), které fungují jako nástroje rámcování (tím, že slouží jako jazykové narážky tvořící 

celistvost rámce) a jako nástroje odůvodňování (tím, že obsahují důležitý koncepční obsah).  

Figurativní jazyk je považován za stylistický nástroj, který neobsahuje konceptuální obsah. 

To znamená, že nahrazení typu figury jeho nefigurativním (doslovným) opakem by 

protistrana mohla považovat sdělení za méně významné, ale nepozměnila by nějaký 

významně (konceptuální či navrhovaný) obsah sdělení. Figurativní sdělení by proto mělo 

stejný obsah jako doslovné sdělení, bylo by pouze naléhavější. Figurativní jazyk tedy 

primárně funguje na lingvistické úrovni (odkazující se na to, jak je něco řečeno), ale ne na 

konceptuální úrovni (odkazující se na to, co je řečeno) (Burgers & Konijn & Steen 2016, 

411–412). 

Metafora 

Aby mohl být text kvalifikován jako metaforický, musí být zdrojová a cílová oblast 

jazykově dostatečně vzdálena. Ve skutečnosti musí být metafory velmi trefné a podobnost 

mezi zdrojovou a cílovou oblastí musí být tak malá, jak je to jen možné. Úroveň výstižnosti 

je zároveň důležitým indikátorem úspěchu metafory. Metafory jsou jakousi směsí slov, které 
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umožňují utvářet obecně rozšířené názory v souvislosti s tím, jak jsou rozuměny 

a vyhodnocovány na základě získané zkušenosti (Musolff 2007, 24–25). 

Typickým příkladem užití této jazykové figury byla nacistická propaganda a její způsob 

zobrazování. Šlo především o klasický řečnický koncept metafor jako stylistických nástrojů 

k „přenesení významu“ založeném na nevysloveném přirovnání. V případě politických hnutí 

podobného směru jako nacismus, je užití tohoto stylu jazyka považováno za deviantní, 

manipulativní a se zavádějícím významem. 

Nacistickou propagandou specificky užitými slovy byly: „tělo“ jako (německý) národ, 

„nemoc“ jako potlačení instinktu k přežití, „indikátor nemoci“ jako válečný kolaps po roku 

1918 a jeho následky, „příčina nemoci“ jako otravující (židovský) tisk, „přenašeči nemocí“ 

(bakterie, viry či parazité) jako židé, „léčba nemoci“ jako obrana před židy či jejich úplné 

odstranění. Vysvobozením před touto hrozbou pro národ měl být Hitler a jeho politická 

strana jako ti jediní kompetentní léčitelé, kteří jsou odhodláni tuto nemoc léčit (Musolff 

2007, 21–28). 

Hyperbola: Extrémní zveličování/nadsázka 

Klasické perspektivy figurativního jazyka tvoří typizovaný rozdíl mezi schématy 

(figury zaměřující se na pravidelnost, respektive rým a aliteraci) a tropy (figury zahrnující 

změnu ve významu, tedy metafory, hyperboly). Za této perspektivy se metafory shlukují ve 

stejné skupině rétorických figur s ostatními figurami jako hyperbolou a ironii. Hyperboly 

obsahují extrémní nadsázku při popisování nějakého jevu, která neodpovídá realitě. 

V případě konzistentní repetice získává zveličené téma místo ve veřejné debatě, což se 

odlišuje od případu, kdy je téma popsáno bez užití hyperboly. Hyperboly se v poslední době 

objevovaly nejčastěji v rámci společenských debat ohledně teroristických hrozeb. V rámci 

takovýchto debat může být užívání hyperboly za účelem zveličení hrozby silným rétorickým 

prostředkem k přesvědčování veřejnosti ohledně existence, důležitosti a bezprostřední 

blízkosti dané hrozby (Burgers & Konijn & Steen 2016, 415–416; Burgers & de Lavalette 

& Steen 2018, 72). 

Ironie: Útok či posilování zavedených názorů 

Ironie obsahuje doslovné zhodnocení něčeho, co je v rozporu s cílem daného 

jednotlivce. To nepřímo vyjadřuje, že zamýšlené zhodnocení ironického vyjádření (ať už 

negativního či pozitivního) je v kontrastu k vyřčenému (doslovnému) zhodnocení. Rozdíl 
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mezi ironii a hyperbolou je tudíž v tom, že ironie obsahuje obrat na základě významového 

žebříčku (od pozitivního k negativnímu a obráceně), zatímco hyperbola zůstává v rámci 

stejného zhodnocení dané oblasti (buď pozitivní či negativní). Ironie může pozitivně ovlivnit 

stanovisko k textu a vnímání řečníka. Tímto způsobem může ironie podnítit zájem pro dané 

téma nebo perspektivu a může být užita jako způsob jak komunikovat například slušnost či 

mezilidskou agresi (Burgers & Konijn & Steen 2016, 417–418; Burgers & de Lavalette & 

Steen 2018, 73). 

2.5.4 Sociální konstruktivismus jako analytický nástroj 

V této kapitole byl představen výchozí teoretický rámec kodaňské školy, jejíž přístup 

k procesu sekuritizace představuje v současnosti nejvýznamnější součást debaty v rámci 

bezpečnostních studií, kdy je bezpečnost definována jako sociální konstrukt. Tato definice 

byla v průběhu let podrobena kritice, která ale původní myšlenky tohoto směru nevyvracela, 

nýbrž poukazovala na určité nedostatky a obohacovala je o nové možné analytické přístupy. 

Původní teorie nicméně nepočítá s médii jakožto sekuritizačním nástrojem, ačkoli se média 

stala jedním z prostředníků elit k pojmenovávání hrozeb či přímo jejími tvůrci. Z tohoto 

důvodu vychází tato práce z teorie kritika kodaňské školy, Thierryho Balzacqa, který právě 

médiím v rámci sekuritizačního procesu připisuje nejdůležitější roli. 

V případě České republiky se na fenoménu sekuritizace migrace podílely mimo tradiční 

média i dezinformačně-alternativní weby. Autorka se v následujících kapitolách bude 

věnovat právě jim. Aby však analytická část práce nepozbývala určité teoretické ukotvení, 

bude v prvé řadě popsána otázka (současné) mediální manipulace a její vliv na společnost. 

Autorka se poté zaměří na faktory, které ovlivňovaly rámcování tématu migrace v ČR 

v posledních letech. Následně bude popsán význam termínu „dezinformace“ v současném 

kontextu a budou uvedeny tři autorkou vybrané dezinformační weby, tedy Parlamentní listy, 

Sputnik a Aeronet (AE News). Po uvedení do problematiky přistoupí autorka k analytické 

části práce. 
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3 Dezinformace jako nástroj mediální 

manipulace 

Mainstreamová neboli masová média jsou v současnosti významným aktérem 

schopným ovlivnit to, co si lidé o daném tématu myslí a jak o něm přemýšlí. Fungují nejen 

jako prostředek elit k prosazování určitého názoru, který dále přetvářejí a kontextualizují, 

ale i jako nositelé autority samotné, která má moc manipulovat s veřejným míněním 

(Arendtová 2007, 44-45, 51-54, 230-231). 

Podle McCombse a Shawa jsou informace z mainstreamových médii pro mnoho lidí jediným 

zdrojem vědění o tom, jaké politické aktivity se v zemi odehrávají. K volebnímu rozhodnutí 

tak dochází na základě přísah, slibů a rétoriky, které jsou součástí jednotlivých 

zpravodajských příběhů (Nečas & Vochocová 2014, 137). Pokud jsou dostatečně razantního 

a repetitivního charakteru, dochází k vytvoření jednomyslného postoje společnosti, který trpí 

nedostatkem kritického a racionálního uvažování. To může vést až k přebírání jakýchkoli, 

i iracionálních informací. Arendtová tvrdí, že smysl pro skutečnost, díky kterému se 

orientujeme ve světě, je tímto narušen, přičemž dochází k odcizení a uzavírání do své vlastní 

subjektivity (Arendtová, 2007, 272). S tím souvisí nedůvěra k politikům, odvracení se od 

celospolečenských problémů a soustředění se na sebe a své vlastní existenční potřeby 

(Livingstone & Lunt, 2006, 12). Zatímco tak pozorujeme kritický pokles volební účasti 

a nedůvěru vůči politice obecně, zvyšuje se zároveň i výrazná podpora nacionalistických 

a populistických politických stran "jednoho muže", které lidem nabízí subjektivní či 

alternativní „pravdy“ (Herkman 2016, 147-149). 

S příchodem internetu a sociálních médii došlo nejen k posílení vlivu tradičních, ale 

i alternativních (dezinformačních) médií, stejně jako politických stran, které se staly součástí 

tohoto virtuálního prostoru. Lidem se tak otevřely nové možnosti participace na politickém 

dění (Rasmussen, 2014, 1316, 1320-1321). Vedle politických sloganů se v této nové realitě 

začaly šířit i dezinformační zprávy manipulativního obsahu, které dokázaly ovlivnit myšlení 

určité části společnosti a zároveň podnítily a posílily její odpor vůči masovým médiím a jim 

šířeným myšlenkám (Pomerantsev, 2014, 19).  

Dezinformační weby dokázaly proniknut i do prostoru, který Arendtová popisuje jako tzv. 

bezpečnost „čtyř stěn“. Jde o takové místo, kde se cítíme v bezpečí, kde je chráněno naše 
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soukromí a kam nemá přístup veřejná sféra. Zatímco masová média svou všudypřítomností 

a slogany tento pocit bezpečí v člověku ohrožují, spousta z nás našla své bezpečí „čtyř stěn“ 

na sociálních médiích (Arendtová, 2007, 77). Vzhledem k prožívané subjektivitě 

a iracionalitě se někteří začali přiklánět k alternativním pravdám šířenými tzv. 

dezinformačními weby, pro které se právě sociální média stala živnou půdou. Tyto platformy 

lidem poskytují názory, které daná společnost akceptuje jako spravedlivé a ke kterým může 

uniknout (Lucas & Pomerantsev 2016, 8, 26).  

Protože pocity nejistoty a strachu se prohloubily s příchodem problematiky migrační krize, 

začala na nich dezinformační média profitovat a manipulovat veřejný názor. Tato média jsou 

zároveň často financována zainteresovanými subjekty nebo zahraničními státy. Na základě 

určitého konfliktního tématu (např. migrace) vytváří a podporují nespokojenost občanů, kteří 

poté zpochybňují hlavní politické strany. Do popředí zájmu se tak dostávají antisystémové 

a protivládní hlasy, které se pokouší o obnovení překonané otázky rasismu a silného 

nacionalismu (Pomerantsev & Lucas 2015, 43-44). 

Obzvláště nově vznikající populistické a nacionalistické strany začaly těžit z narativu 

dezinformačních platforem za účelem vlastních politických zisků. Vzhledem k jejich 

rostoucí popularitě se k podobné strategii nakonec uchýlily i tradiční etablované strany, aby 

neztratily své voliče (Countering Pro-Russian Disinformation, 2016, 9). 

Tento proces iracionalizace a subjektivizace veřejné debaty ohledně určitých sekuritizačních 

témat (v našem případě migrace) dosáhl v České republice toho, že i strany levicového 

politického centra začaly dávat přednost nacionalistickému narativu (Novinky.cz, „Ministr 

vnitra a spravedlnosti ve válce“). Podobný proces se odehrál i v případě tradičních médii, 

která nejen, že začala migraci prezentovat jako sekuritizační hrozbu, ale začala přebírat 

informace z některých dezinformačních webů. Postupně tak došlo k vytvoření iracionálního 

a subjektivního jednomyslného pohledu společnosti. Podle Arendtové lze tento proces 

pochopit tak, že "společný svět zmizí, pokud je uplatněno pouze jediné hledisko" a ti, kteří 

se snaží o udržení racionality, jsou vyloučeni ze vzájemného rozhodování (Arendtová 2007, 

75). 

3.1 Migrační mediální diskurz v ČR 

Mediální rámcování migrace v Česku souvisí s představou nebezpečného „cizího“, 

kdy je „cizinec“ ze své podstaty někdo, kdo se liší. To, že ho neznáme, v nás vzbuzuje strach 
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a považujeme ho za podezřelého a potenciálně nebezpečného. Tento přístup nelze změnit 

a obavy omezit, pokud se s daným člověkem/skupinou nepotkáme přímo. Vzhledem 

k homogenitě českého národa však většina obyvatel jiný zdroj než média nemá (Sedláková 

& Lapčík & Burešová 2015, 7, 11, 14). Významnou roli zde hraje přesvědčení, že islám 

nemůže být rovnocenným partnerem v jakémkoli dialogu dokud neprojde procesem 

společenského obrození založeném na západním vzorci. Je to tedy pohled západního světa, 

který má být v obležení, zatímco jeho kultura, způsob života a identita jsou ohroženy. Za 

příklad lze uvést nedávné debaty ohledně původu a náboženské příslušnosti imigrantů 

a uprchlíků, či zjednodušený popis chování muslimů v amerických a evropských 

společnostech. Vášnivé spory ohledně budování mešit, stravovacích návyků muslimů, 

závojů nebo dlouhých sukních jsou řešeny nepřiměřeně a vyplněny subjektivními 

konstrukcemi ohrožujícího muslimského „oni“, tj. těch, co ohrožují západní kulturu 

a identitu (Halm 2013, 457, 460). 

Podle O’Reillyho je nejdůležitějším prvkem ovlivňujícím postoj společnosti rámcování 

daného tématu. V případě, že určitá skutečnost, která je považována za hrozbu, nemá reálné 

následky, reakce publika je založena na řečovém aktu žurnalistické prezentace. Ve vztahu 

ke zpravodajství týkající se bezpečnostních hrozeb, bez ohledu na charakter či specifickou 

kritickou událost, poukazuje mnoho výzkumníků na nedostatek zdrojové diverzity 

a vysokou závislost na oficiální zdrojích, politických činitelích a vládě. Zatímco závislost na 

oficiálních zdrojích může být vysvětlena jako snaha zachovat kredibilitu zpravodajství, 

některá vysvětlení se odkazují na časové či jiné organizační překážky, které jsou pro 

žurnalismus typické. Zpravodajství se také často uchyluje k šokujícím scénám na úkor 

analýzy a detailu, přičemž zprávám chybí i určité kontextuální ukotvení. Agenda je rovněž 

ovlivněna i národním zájmem a etnocentrismem, které ji formují (Tkaczyk 2017, 92–93).  

Průzkumy týkající se zpravodajství ohledně neregulérní migrace identifikují dvě hlavní – 

a zároveň odporující si – způsoby, jakým média hodnotí tento problém. První z nich se týká 

humanitární perspektivy, kdy se zprávy zabývají lidskými bytostmi, které trpí, zatímco ta 

druhá má tendenci vyobrazovat neregulérní imigraci jako hrozbu a zaměřuje se na témata 

ochrany hranic, nelegality a kontroly. Média informující o neregulérní migraci projevují 

značnou závislost na výrocích vlády a jejich mluvčích, přičemž limitují svoji roli na pouhé 

reportování vládní agendy, která velmi často popisuje neregulérní migraci jako bezpečnostní 
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problém (Tkaczyk 2017, 93, 106).8 

Ve srovnání se západními zeměmi má však Česká republika s muslimy minimální 

historickou zkušenost. Ačkoli byli Češi po čtyřiceti letech politiky zavřených hranic v 90. 

letech 20. století vystaveni kulturní a náboženské diverzitě s příchodem muslimů z Balkánu 

a Kavkazu, sociální a etnické napětí začalo růst až se zvýšenou imigrací z arabských zemí. 

K radikalizaci veřejného pohledu na muslimy, především Araby, došlo však teprve nedávno, 

což dokazuje i nedávný průzkum Public Opinion Research Centre, podle kterého se 

v souvislosti s nejnegativnějším vztahem Arabové umístili hned za historicky 

marginalizovanou romskou menšinou, která konstantně udržuje prvenství. Arabská 

národnost přitom nebyla v průzkumech v letech 2013 a 2014 vůbec zahrnuta. Ještě v letech 

2012 a 2013 nebyl za bezpečnostní hrozbu považován ani terorismus. 

Negativní postoje vůči muslimům často posilovaly (i tradiční) média, kde byli muslimové 

prezentováni především v souvislosti s terorismem. Mediální pokrytí muslimů bylo ve 

skutečnosti malé, ale zato s významným zaujetím po senzaci (Bonansinga 2015, 111–112). 

Informování o uprchlících v ČR je v tištěných médiích velmi selektivní a neúplné. 

Problematika migrace je konstruována do pozice „my“ versus „oni“ a je prezentována 

v úzkém vztahu k domácí situaci. V rámci článků jsou citovány neustále stejné osoby 

(policie, úředníci, političtí činitelé) a instituce a text vychází z omezeného množství zdrojů. 

Názory samotných uprchlíků a příběhy konkrétních osob se v textech objevují jen zřídka. 

Medializovány jsou pouze přechody hranic a situace v uprchlických táborech, přičemž 

životy cizinců v ČR se zpravodajství nezabývá. Svým způsobem tak způsobují, že čtenář 

nemá možnost se do situace uprchlíků vcítit a nechápe příčiny jejich jednání. Míra empatie 

diváků byla omezena právě díky upozadění humanitárního hlediska v rámci zpravodajství. 

Toto rámcování je přitom v rozporu se zkušenostmi novinářů, kteří se na územích 

postižených válkou ocitli. Zatímco místní uprchlíky ubytovávají i u sebe doma, aby jim 

poskytli přístřeší, česká média uprchlíky reprezentují jako anonymní dav, který by měl být 

„pacifikován“. Tato touha po senzaci, která funguje na základě rovnice co uprchlík, to 

muslim a tím pádem potencionální terorista, se nevyhýbá ani médiím, která jsou označována 

                                                

8 Ačkoli získali po masovém odsunu po druhé světové válce roku 1951 uprchlíci právní i morální status, který 

se od té doby nezměnil, vstoupily do demokratické politiky nové metafory, které kategorizují uprchlíka ne jako 

individuálního jedince s právy a morálním nárokem, ale jako představitele cizí invaze (Ignatieff 2017, 223). 
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za seriózní. Uprchlíci nejsou v reportážích chápáni jako lidé postižení válkou, ale „zakuklení 

šiřitelé islámu“, kteří jsou hrozbou pro evropské hodnoty (Sedláková & Lapčík & Burešová 

2015, 11–15, 56).9 

Mimo média však mají na rámcování bezpečnostních témat vliv i politické strany, především 

ty populistického charakteru. Téma uprchlické krize bylo umocňováno narativem spojeným 

s posilováním identit, a to tvořením či posilováním stereotypů o cizincích a jejich kultuře 

a zároveň i vlastním národě. Vzhledem k faktu, že volební potenciál populistických stran se 

v Evropě v posledních letech pohybuje okolo 10 %, začaly tuto rétoriku přebírat i tradiční 

strany, aby nepřišly o voliče.10 S nárůstem pravicového populismu a počátkem uprchlické 

krize došlo ke konstrukci české identity, která je v opozici vůči islámu a muslimům. Pojem 

„národ“ je staven do protikladu ke slovu „islám“, které je v projevech populistických stran, 

ale i na dezinformačních webech, užíván často v pejorativním slova smyslu. Přitom není 

nikde přesně uváděno, co „národ“ v tomto smyslu znamená a kdo by do něj měl patřit. 

V případě populismu o tato kritéria nejde – podstatná je totiž forma, která tvoří mentalitu. 

Stejně jako „národ“, nemá ani „islám“ jasně daný obsah, mimo Koránu jako ideologického 

zdroje a halal porážky jako rituálu. Není jasně specifikováno čeho se má český národ 

vzhledem k islámu obávat – jedná se o porušování lidských práv (a jakých?) či kulturní 

tradice (Stulík 2016, 226–227, 242–243)? 

                                                

9 Česká republika je zajímavým příkladem tohoto zkresleného konstruktu a manipulace veřejného diskurzu, a 

to vzhledem k tomu, že procentuální zastoupení muslimské populace se v zemi rovná nule. Přesný počet 
muslimů žijících v ČR není znám. Vladimír Sáňka, zástupce Ústředí muslimské obce a ředitel Muslimské obce 

v Praze, odhaduje počet muslimů v České republice na 10 000 osob, ale upozorňuje na fakt, že neexistuje 

způsob, jak toto číslo ověřit (Bonansinga 2015, 108). 
10 Čeští politici kladli důraz především na bezpečnost ČR a na řešení příčin uprchlické krize, které mělo být 

nalezeno společně s EU. Důležitým prvkem byla podpora v zemích původu za účelem snížení počtu lidí 

prchajících do Evropy, zatímco mělo dojít k posílení vnějších hranic Schengenu. Solidarita české vlády se tak 
netýkala lidí prchajících před válkou, nýbrž českých občanů. Pokud byl určitý humanitární aspekt zmíněn, 

týkal se pouze válečných uprchlíků, ale ne ekonomických migrantů (Novotná 2017, 10–11, 16). 

Nejpropracovanější koncepci postupu řešení uprchlické krize vypracovala KDU-ČSL, zatímco o postoji ČSSD 

se lze dozvědět pouze z blogů některých politiků a prohlášení jejich zástupců (a to především od tehdejšího 

premiéra Bohuslava Soboty, ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a ministra vnitra Milana Chovance, který 

byl ve svých prohlášeních mnohdy radikálnější než první dva). Podrobnější soubor opatření vypracovalo ANO. 

ANO kritizuje především nečinnost Evropské unie, zatímco se staví do role obhájce zájmů ČR, s čímž 

souviselo odmítání uprchlických kvót a přiznání možnosti krizového uzavření hranic ČR (Novotná 2017, 10). 

Za hnutí ANO se k uprchlické krizi vyjadřoval především její předseda Andrej Babiš, který zastával, často 

v rozporu s oficiálními prohlášeními jeho hnutí, velmi kritický postoj (Kopecký, „Babiš: Uprchlíci jsou 

největší ohrožení Evropy“). 



 

 

33 

3.2 Historie dezinformací a jejich rozšiřování 

„Dezinformace“ či „fake news“ jsou synonyma, která označují úmyslně nepravdivé 

či zavádějící informace. Autor této informace, která je nepravdivá či minimálně zavádějící, 

má za cíl ovlivnit a zmanipulovat publikum/veřejnou sféru. Podle nejrozšířenější verze má 

termín „dezinformace“ původ v ruském slově „dezinformatsiya“, které bylo užito poprvé 

roku 1923. V rámci tehdejší zpravodajské služby (GPU) a ruské tajné policie vzniklo 

speciální oddělení s úkolem šířit dezinformace ve zpravodajských operacích. Šlo o nástroj 

tzv. aktivních opatření, které měly za cíl ovlivnit rozhodovací procesy v cizích státech 

(Gregor & Vejvodová & Zvol si info 2018, 9–10). Do širšího povědomí se tento pojem dostal 

až v posledních letech. Počátky falešných zpráv se nicméně datují i před období tiskovin 

(Burkhardt 2017, 5). 

Dezinformace byly aktivně využívány během válek za účelem zmatení protivníka a získání 

strategické výhody. Občas šlo i o formu hybridní války vůči nepříteli, kterého měly dané 

dezinformace poškodit.11 

Dezinformace nicméně musí obsahovat určité prvky, aby byla úspěšná. Musí se v prvé řadě 

zakládat, alespoň částečně, na věrohodných informacích. Pokud bychom například tvrdili, 

že uprchlíci ze Sýrie jsou ve skutečnosti vesmírnými reptiliány, nebude pravděpodobně tato 

verze publikem přijata. Pokud však budeme tvrdit, že za uprchlickou krizí stojí USA, je 

docela možné, že část příjemců o této pravdě přesvědčíme.12 Dalším důležitým aspektem je 

kulturní kontext. Pokud v České republice obviníme osobu ze znesvěcení určitého 

náboženského symbolu, nebude mít toto takový dopad, jako například v Polsku. Posledním 

rozhodujícím prvkem je to, zda k nám dezinformace proudí různými kanály. Pokud se určitá 

informace objeví na webu marginálního vlivu, nebude na ní nejspíše brán zřetel. Pokud se 

však objeví i na platformách masových médií či na sociálních sítích, má příjemce větší 

                                                

11 Roku 1991 vypustili na veřejnost ruští špioni konspiraci zvanou „Infektion“, která tvrdila, že americké 

ministerstvo obrany stojí za vytvořením biologické zbraně - viru HIV. Zpráva byla rozšířena po celém světě 

ve více než třiceti jazycích, přičemž je dodnes přiživována novými zaručenými informacemi. Po „odhalení“ 

této informace jí věřilo na 15 % Američanů. Na základě studie think tanku RAND z roku 2005 věří této 

dezinformaci 25 % Afroameričanů a 15 % z nich je přesvědčeno o tom, že se jedná o určitou formu genocidy 

proti lidem černé barvy kůže (Gregor & Vejvodová & Zvol si info 2018, 13–14). 
12 Vzhledem k faktu, že USA v minulosti podporovala teroristické hnutí Tálibán v boji proti sovětským 

vojákům a podnikla roku 2011 vojenskou intervenci do Libye, která nakonec vedla ke zhroucení celého státu, 

může být tato verze pro určitou část publika akceptovatelná. 
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tendenci dané informaci uvěřit (Gregor & Vejvodová & Zvol si info 2018, 8–10). 

Zatímco existence falešných zpráv není nová, rychlost, jakou cestují a globální dosah 

technologii, které je rozšiřují, nemá v historii obdoby. Schopnost rozlišit, které z těchto zpráv 

jsou falešné a které pravdivé je čím dál problematičtější (Burkhardt 2017, 7–8). I falešný 

výrok může být některými nahlížen jako cenný, protože dává občanovi možnost pro popření 

a opravu, tedy moc nahradit „zlé názory“ za „dobré“. Určité důkazy ale ukazují na fakt, že 

víra v racionalitu a zapojení občanů může být neopodstatněná. Přetrvávání populárních 

deziluzí a úspěch propagandy jako nástroje pro manipulaci veřejného mínění dokazují, že 

pravda se ne vždy ukáže anebo minimálně není obecně uznávána (Lidsky 2008, 1096). 

Účelem dezinformace je tedy ovlivnit názor osoby, která ji obdrží, a to tak, jak již předem 

určil autor dané dezinformace. Autoři těchto zpráv se obecně nezabývají otázkou novinářské 

etiky a realitu překrucují nebo si zprávy rovnou vymýšlejí. Některé z těchto zpráv mohou 

být pro společnost i nebezpečné, pokud vzbuzují strach, nenávist a podněcují extremistické 

tendence.13 

Úspěch dezinformací tkví v tom, že člověk má snahu porozumět světu kolem sebe. V tak 

obrovském množství informací je však složité se orientovat, což může podpořit i fakt že 

určité věci vysvětlit nedokážeme nebo jim nerozumíme. V tuto chvíli jsme náchylní 

k dezinformačním aktivitám, které nám nabídnou určitý vzorec, jak této situaci rozumět. 

Celý princip je podpořen skutečností, že si vybíráme takové informace a vysvětlení, ke 

kterým už dopředu inklinujeme. Naopak pak ignorujeme ty, které našemu názoru 

neodpovídají a vyhýbáme se těm, které by nás nutily k přemýšlení (Gregor & Vejvodová & 

Zvol si info 2018, 50). 

                                                

13 Za příklad lze uvést zprávu sdílenou serverem Aeronet o uprchlíkovi z Iráku, který znásilnil desetiletého 

chlapce v kabince veřejného bazénu. Autorem článku, „Vedoucím kolotoče“, byly závěry rakouského 
Nejvyššího soudu čtenářům přetlumočeny tak, že útočník může být nakonec kvůli jazykové bariéře omilostněn. 

Nejvyšší soud se přitom jazykovou bariérou s ohledem na provedený zločin nezabýval, poukazoval pouze na 

nedostatek důkazů k obvinění pachatele ze znásilnění namísto sexuálního zneužití. Autor článku se však v textu 

mimo překroucení výroku soudu dopustil i přímo lživého a stereotypizujícího výroku, kdy tvrdil, že muslim 

má dle Koránu právo se při sexuální abstinenci ukájet na bezvěrcích. (Vedoucí kolotoče, „Soud zrušil rozsudek 

nad Iráčanem“; (HateFree Culture, „Manipulace“). 

Dezinformace však někdy vypouští i obyčejní lidé, a to skrz sociální média, která splňují definici trestného 

činu šíření poplašné zprávy. Za příklad lze uvést ženu, která na svém profilu sociální sítě Facebook uveřejnila 

informaci, že skupina Arabů na jihu Čech podřezala ovce zemědělci. Zpráva se lavinově šířila mezi dalšími 

uživateli a vyvolala paniku. Žena byla následně obviněna policii, ale tohoto obvinění byla nakonec zproštěna 

(Černý, „Případ ženy, která šířila nepravdivé zprávy“). 
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Součástí dezinformačního procesu se však mohou stát i tradiční média. Ačkoli tzv. etický 

kodex novináře určuje, že občané mají právo na informace, které jsou pravdivé 

a nezkreslené, může občas dojít k chybám, někdy i fatálním.14 Zatímco v minulosti měli 

novináři i celý den na ověření zdrojů a zpracování nějaké události, dnes hraje nejdůležitější 

roli rychlost. Kontrola pravdivosti tak ustupuje do pozadí a je možné, že při bezhlavém 

přebírání informací z článků jiných webů může dojít k šíření nehodnověrné či velmi 

zavádějící zprávě.15 Občanští aktivisté zároveň poukazují na fakt, že ačkoli jsou někteří 

novináři naklonění objektivnímu informování a upřednostňují pozitivní příběhy, zpětná 

vazba na takovéto příběhy je obecně negativní a média se tak v důsledku toho setkávají se 

zvýšenou kritikou (Belavusau 2014, 38). 

Nejvýznamnější platformou, na které se dezinformace v současnosti šíří jsou sociální sítě. 

Krátká kniha Paula Levinsona „Fake News in Real Context“ zmiňuje, že na Facebooku mezi 

únorem a listopadem 2016 dosáhly zprávy „fake news“ na 8,7 milionu interakcí, zatímco 

„pravdivé zprávy“ měly pouze 7,3 milionu interakcí. Nabízí se tak otázka, jak moc lidé věří 

falešným zprávám. Levinson popisuje, jakým způsobem falešné zprávy „apelují na 

autoritu“, zatímco lidem propůjčují pocit, „že právě oni se touto autoritou s ohledem na dané 

téma stávají, a to na základě falešných zpráv, které ohledně daného tématu získali“. Sílu 

propagandy podněcují také algoritmy užité na sociálních sítích, které na základě aktivity 

daného uživatele vytvoří jakousi homogenní sociální „bublinu“, v rámci které je jakýkoli 

střet se zprávami nebo komentáři lišícími se v základních detailech nebo jejich hodnocení 

výrazně snížen. Uživatel je tak vystaven pouze zprávám a informacím odpovídajícím jeho 

přesvědčení a zájmu (Corner 2017, 1101–1103). 

D’Ancona ve své knize Post Truth poukazuje na otázku tzv. „nového relativismu“, který je 

založen na pozměněné formě skepticismu. Nejistota a relativita jsou teď dotazovány 

mnohem častěji i v rámci akademické sféry, která se vyvíjí mimo zažité formy 

intelektuálního skepticismu. V současnosti je mnohem složitější založit argument na 

                                                

14 Maďarská televize odvysílala v květnu 2018 ve večerních hodinách zprávu o tom, že se má na žádost 

muslimů během Ramadánu německé město Essen přejmenovat na Fasten. Tato zpráva se zakládala na 

informaci satirického deníku Noktara (Meister, „Stadt Essen“). 
15 V březnu 2016 například na svém webu uvedly Novinky.cz, že mladí lidé se kvůli obavám o svou bezpečnost 

následkem zvyšujícího se počtu migrantů ze Západu vracejí do Česka. Data, ze kterých redaktoři Novinek.cz 

vycházeli, však neexistují a server vycházel pouze z jednotlivých výpovědí (Vavroň & Ginter, „Mladí ze 

Západu“). 
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evidenci, protože její existence je vždy nejistá, či na ní nemusí být publikem dán zřetel. 

V pozadí této debaty jsou měnící se socioekonomické podmínky, ve kterých teď občané 

mnoha zemí žijí a které s sebou přináší podezřívavost vůči „oficiálnímu“ a „zavedenému“. 

Ta může nastartovat demokratické změny, ale také otevřít stavidla pro další, nové modely 

nespolehlivých a úmyslných nepravd (Corner 2017, 1104). 

3.3 Alternativní média 

Přesná definice toho, co jsou alternativní média, v současnosti neexistuje. Jde 

o specifickou platformu, která je součástí mnohem širšího mediálního prostředí s velkou 

různorodostí komunikačních a mediálních praktik. Existuje však obecná shoda, že 

alternativní média jsou specifická díky jejich vztahu ke společenskému kontextu, se kterým 

pracují, stejně jako kvůli unikátnímu obsahu a jejich organizační struktuře. Alternativní 

média jsou obecně považována za protiklad k mainstreamu, což je však příliš obecný termín, 

protože „vše je, v určitém bodě, alternativní k něčemu jinému“. Protože se ale i alternativa 

může stát součástí mainstreamu (pokud dojde ke změnám v politickém či kulturním 

prostředí), je složité určit, které médium je mainstreamové a které alternativní (Hájek & 

Carpentier 2015, 366–368). 

Proliferace alternativních médii na internetu a růst jejich publika může do budoucna výrazně 

ovlivnit veřejné mínění a politické procesy. Informace a perspektivy marginalizované 

v mainstreamových médiích mohou získat širší publikum právě skrz alternativní zdroje. 

Akademici zabývající se společenskými hnutími například poukazují na to, že 

mainstreamová média buď nepovažují všechna hnutí a protesty za hodné pozornosti, nebo 

mají tendenci se zaměřovat na senzační obrázky, násilí a radikální protesty. Výsledkem je, 

že společenská hnutí čelí dilematu zůstat neviditelná nebo být naopak vyobrazena jako divná 

či radikální. Ve srovnání s mainstreamovými médii umožňují alternativní média těmto 

hnutím komunikovat s veřejností přímo a poskytují občanům „přístup k alternativním 

hlasům, názorům, faktům a alternativním způsobům vidění“.16 Takové materiály mohou 

                                                

16 Například průzkum mezi čtenáři britského aktivistického tisku ukázal, že lidé si na alternativním médiu The 
Nation and Human Event cenili především obsahu, který mobilizuje participaci a pokrývá události ignorované 

mainstreamovými médii. Podle nich je kredibilita těchto médii založena především na tom, že nejsou 

orientována na zisk a jsou tak nezávislá na inzerentech. Mimoto byly čtenáři zmíněny i další důležité prvky: 

decentralizovaná a nehiercharická organizace, opoziční obsah a podpora participace publika (Rauch, 2015, 

128). 
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ovlivnit to, jakým způsobem obyvatelé interpretují obsah mainstreamu (Lee 2015, 319–321).  

Druhým významným prvkem alternativních médií je jejich specifický obsah, který produkují 

a forma, jakým tento obsah prezentují. Obecně je tento obsah považován za mnohem 

otevřenější k participaci a prezentaci „různorodých názorů a kulturních voleb“. Diverzita 

obsahu je dosažena rozmanitostí skupin, které tento obsah produkují. Jejich kritické postoje 

vůči mainstreamu jim taktéž umožňují užití jiné logiky a standardů, které například nemusí 

být omezeny tradičními požadavky na objektivitu a nezaujatost. Namísto toho často 

prezentují řadu různých názorů či materiálů, které jsou silně ovlivněny určitými zkušenostmi 

a subjektivitou. Jejich kritičtější postoj vůči společnost taktéž tvoří obsah, který je 

radikálnější a antihegemonický – a to jak politicky, tak sociálně a kulturně (Hájek & 

Carpentier 2015, 367–368).  

Uživatelé alternativních médií se mnohem pravděpodobněji účastní politických protestů než 

lidé, kteří užívají pouze mainstreamové zdroje. Uživatelé těchto médií jsou podezřívaví vůči 

vlivu médii a považují čtenáře mainstreamu za zranitelné, zatímco jim alternativní média 

pomáhají odolávat hegemonickému vlivu mainstreamových médií (Rauch 2015, 128). 

Třetím prvkem alternativních médií je jejich organizační struktura. Tato média často vznikají 

spontánně a fungují na základě entuziasmu. Vzhledem k tomu, že v nich není jasná řídící 

autorita, mají alternativní média spíše občanský charakter. Existuje zde síť účastníků, kteří, 

více či méně, organizují sami sebe a řídí (formálně či neformálně) samotnou organizaci 

a obsah, který produkuje. Pravidla řídící tyto organizace se objevují spíše ad hoc, a to jako 

přímá odpověď na určitou situaci, které lidem aktivním v této organizaci umožňují 

spolurozhodovat v otázce řízení. Tato organizační specificita jde ruku v ruce s otázkou 

financování (Hájek & Carpentier 2015, 368). 

Alternativní média teoreticky odmítají státní či obecní dotace a zisky z reklam, v praxi však 

často užívají určitý hybridní způsob financování, někdy i prostřednictvím reklam. Jiné zdroje 

příjmu mohou být získávány z komunit, kterým slouží, nebo od filantropů. Je nutné zmínit, 

že náklady na produkci těchto médii jsou podstatně nižší než u médii mainstreamových, 

protože fungují na bázi dobrovolnosti. Profesionální žurnalisté se alternativním médiím 

spíše vyhýbají (Rauch 2015, 129; Hájek & Carpentier 2015, 368). 
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3.4 Dezinformační aktivity v České republice 

Podle zprávy ministerstva vnitra za rok 2015 začaly alternativní zpravodajské weby 

a portály ovlivňovat nejen domácí extremistickou scénu, ale i část veřejnosti, která chová 

nedůvěru vůči mainstreamovým/tradičním médiím záměrně zamlčujícím a zkreslujícím 

určité informace. Mimo stimul určitých názorových proudů mezi čtenáři se objevily i pokusy 

o manipulaci veřejného mínění a snahu o podnícení protestních a jiných akcí.17 Některé 

z nich se staly i informačním kanálem paramilitárních uskupení, jmenovitě například 

Československých vojáků v záloze. Obecným spojovatelem všech byla konfliktní témata 

(migrační krize) vytvářející antagonismy ve společnosti. Nejčastěji šlo o vytváření 

atmosféry strachu a nenávisti, ale i kritika členství ČR v Evropské unii a NATO. 

Severoatlantická aliance v čele s USA byla zároveň obviňována ze zavinění migrační krize 

v Evropě, přičemž některé z nich přímo tvrdily, že migrace z Blízkého východu je cíleně 

řízena a teroristé z tzv. Islámského státu byli řízeni americkými agenty. Evropská Unie byla 

zároveň vykreslována jako nefungující organizace v rozkladu, která se podvoluje „diktátu“ 

USA. Často byly tyto informace podloženy citacemi z tzv. „důvěryhodných zdrojů“, tedy 

zdrojů, jejichž pravdivost nelze ověřit a ani dohledat. Mezi nejvýznamnější alternativní 

média zmíněné v této zprávě byl zařazen Aeronet (AE – News), česká verze SputnikNews, 

První zprávy, AC24 a Stalo-se, sledována je ale i aktivita Parlamentních listů (Hospodářské 

noviny, „Ministerstvo vnitra sleduje 40 webů“; Ministerstvo vnitra 2016, 21–22). 

Ačkoli jsou Parlamentní listy (dále již jen „PL“) v současnosti považovány za jedny 

z nejvýznamnějších dezinformačních serverů v Česku, šlo původně o tištěný seriózní 

měsíčník. Počátek PL je tak datován už od roku 2003. V roce 2008, kdy se jejich vlastníkem 

stal Michal Voráček, se však začal měnit způsob podávání informací i jejich čtenářská 

základna. V témže roce byla také vytvořena doména ParlamentníListy.cz jakožto 

internetový diskusní, zpravodajský a komentátorský portál. Roku 2010 se vydavatelem 

tohoto deníku stala společnost OUR MEDIA a. s., která jej převzala od společnosti Grand 

Princ. V současnosti vlastní 70% podíl senátor Ivo Valenta, majitel skupiny Synot, zatímco 

                                                

17 V tomto případě jde především o událost související s průjezdem kolony americké armády přes ČR, kdy web 

Aeronet zveřejnil rozhovor s údajným členem připravovaných protestů proti tomu průjezdu. Z rozhovoru 

vyplývalo, že kolonu budou provázet veřejné demonstrace a protesty, které budou případně doplněny i pokusy 

konvoj zablokovat či mu násilím znemožnit průjezd. Jednalo se nicméně o zcela lživou informaci, jejíž účelem 

bylo pouze zmobilizovat čtenáře (Ministerstvo vnitra, 2016, 22). 
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Michal Voráček si ponechal 30 % (Respekt, „Parlamentní listy“). Šéfredaktorem 

zpravodajského portálu je Marek Bláha, jehož zástupci jsou Radim Panenka a Jakub 

Vosáhlo. Současným předsedou představenstva společnosti OUR MEDIA a. s. je Jan 

Holoubek, který je zároveň ředitelem PL (OUR MEDIA). 

Mimo tuto doménu spravuje OUR MEDIA a.s. i další alternativní weby jako EUportal.cz, 

EUserver.cz, Eportál.cz, EUrabia.cz, Freeglobe.cz, a Protiproud.cz.18 Tyto weby fungovaly 

v minulosti jako subdomény PL a v průběhu let se osamostatnily. 

Dalším dezinformačním serverem, zmíněným ve zprávě Ministerstva vnitra, byla 

i česká verze Sputniknews.cz. Ta vznikla na základě mezinárodní státní informační agentury 

RIA Novosti a rádia Hlas Ruska v roce 2013. Roku 2014 ukončila rozhlasová stanice Hlas 

Ruska své působení v České republice a její aktivity byly přeneseny na českou verzi 

Sputniku, který byl uveden do chodu v lednu 2015. 

Hlavní kancelář Sputniku sídlí v Moskvě, má ale řadu regionálních kanceláří (Washington 

D. C., Peking, Paříž, Berlín, Káhira, Londýn a Edinburgh) a produkuje zprávy ve více než 

třiceti jazycích (Sputnik, „O projektu“). 

Sputnik se zabývá tématy souvisejícími se světovou politikou a ekonomikou. Česká verze 

se věnuje i tuzemské politické scéně a je aktivní především na sociální síti Facebook 

                                                

18 Ještě v roce 2015 figuroval ve správní radě sdružení Český portál Adam B. Bartoš, který je veřejnosti znám 

jako radikální antisemita a konspirační teoretik (Bartoš, „Rozloučení Adama B. Bartoše“). Současným 

šéfredaktorem serveru Eportál je Josef Provazník, odpůrce Evropské unie a USA, jehož články se nadále 

objevují i na stránkách PL. Šéfredaktorem portálu EUserver.cz je Radim Panenka, který je zároveň zástupcem 
šéfredaktora PL a který byl členem extremistické Národní strany. Ten zároveň doprovázel Miloše Zemana na 

jeho zahraničních cestách a dělal s ním rozhovory pro PL (Zelenka, „Zemanův dvorní novinář“). 

Šéfredaktorem webu EUportál a EUserver je Lukáš Petřík, který je zároveň předsedou Mladé pravice, která se 

dle jeho slov distancuje například od „evropeismu, homosexualismu a NGOismu“ (Petřík, „Tlačíme politiky“). 

Lukáš Petřík je zároveň autorem několika antiislámských a antiimigračních článků. Řídící osobou serveru 

Protiproud je Petr Hájek, bývalý tiskový mluvčí Václava Klause, který je známý svým odporem vůči evoluční 

teorii a oficiální verzi útoku z 11. září, a který například bývalého prezidenta Václava Havla označil za člověka 

„působícího v Satanových službách“. Server Freeglobe.cz je v současnosti v rukou Martina Čejky, který se ve 

svých článcích věnuje především konspiračním teoriím, ale i kritice papeže Františka a „homosexualismu“ 

(Freeglobe.cz). Současným šéfredaktorem webu EUrabia je Lukáš Lhoťan, bývalý konvertita k islámu, který 

později spolupracoval i s Martinem Konvičkou (Nakladatelství Lukáš Lhoťan). V roce 2015 zaznamenal 

EUportál spolu s Hájkovým Protiproudem kolem dvanácti procent celkové návštěvnosti PL, což bylo okolo 70 
tisíc návštěvníků měsíčně. Michal Voráček se v témže roce od materiálů zveřejňovaných těmito servery 

distancoval s tím, že odpovídá pouze za obsah sdílený PL. Přesto byly články z portálu Protiproud na PL 

citovány dvakrát až třikrát týdně. Tyto bývalé subdomény PL jsou charakteristické především nenávistnými 

články vůči Evropské unii, muslimům, židům a dalším menšinám, zatímco se zde často objevují konspirační 

teorie a oslavné články na Rusko, americké konzervativce a nacionalisty (Urban, „Radikální listy“). 
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a Twitter a má vlastní internetový portál. Současným šéfredaktorem Sputniku je A. S. 

Anisimov. 

Sputnik je jediným dezinformačním webem, který přímo přiznává, že je financován Ruskou 

federací a je často nazýván jako „přiznaná propaganda“. Sputnik se sám klasifikuje do role 

média, které mluví o tom, o čem jiní mlčí (Twitter, „Sputnik ČR“). Co Sputnik od tradičních 

médií odlišuje je fakt, že je jméno autora článku zmíněno jen v některých případech. Na 

portálu Sputniku zároveň nenalezneme ani sídlo a poštovní adresu redakce. Jedná se tak 

o značně netransparentní přístup (Sputnik, „O projektu“). 

 Za web manipulující prostřednictvím dezinformací byl označen i Aeronet neboli AE 

News, který vznikl už v roce 2001. Tehdy nicméně neměl se současnou verzí mnoho 

společného, protože se jednalo o web sdružující letecké amatéry a později počítačové 

hackery. Šlo o uzavřený portál, ke kterému neměla veřejnost přístup. Až po anektování 

Krymu Ruskem roku 2014 se z Aeronetu stává zpravodajský portál. Zprvu se věnoval 

především válce na Ukrajině, kdy sdílel falešné zprávy, později se začal věnovat migrační 

krizi a domácí politice.  

Dle svých slov je Aeronet „nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými 

a slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v USA.“19 Server se dále prezentuje 

jako portál, který přináší čtenářům „informace z alternativních zdrojů a dešifruje 

dezinformace a mediální propagandu“. Tímto způsobem se Aeronet stylizuje do role 

jediného pravdivého média, které odkrývá propagandu mainstreamu. Jeho zpravodajství 

není nijak cenzurováno, nezaujímá „servilní postoje k palčivým problémům doby“ a vyhýbá 

se „politické korektnosti“ (AE News).  

V anglické verzi je však činnost Aeronetu popsána odlišným způsobem. Dle samotné 

redakce je tento portál označen za alternativní zpravodajský server, který funguje na 

dobrovolnické bázi American European News, LLC, americké společnosti ve městě New 

York. Web má poskytovat komplexní politické a bezpečnostní analýzy, které v současnosti 

míří pouze na české a slovenské čtenáře. Zároveň se zaměřuje na podávání jasných 

a přímých vysvětlení geopolitických problémů 21. století. Aeronet se zde dále zmiňuje, že 

                                                

19 Podle Ondřeje Kundry, redaktora týdeníku Respekt, je však prakticky nemožné dohledat autory jednotlivých 

článků. Nejen, že se nezdržují na adresách, které uvádějí, ale také mění svoji identitu. 
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jejich portál je financován pouze z příspěvků čtenářů a jejich cílem je stát se pravdivou 

a opravdovou alternativou mainstreamovým médiím, která selhávají v podávání nezaujatých 

politických pohledů na současné události ve světě (AE News, „Kontakt“). 

 Z výše zmíněných informací vyplývá, že se tyto tři dezinformační weby liší na 

základě svého původu i základní charakteristiky. Předtím, než autorka přistoupí k samotné 

analýze článků jednotlivých serverů, bude krátce popsán způsob, jakým tyto weby pracují 

s informacemi a za užití jakých technik ovlivňují své čtenáře. V závěru této kapitoly budou 

na základě zjištěných zkušeností popsány vzájemné shody a rozdíly mezi těmito weby, na 

základě kterých autorka dospěla k výběru právě tohoto vzorku. 

3.4.1 Parlamentní listy 

Strategii úspěchu PL se stalo získávání maxima čtenářů za užití minimálních nákladů. Na 

zpracovávání článků byli najímáni studenti či novináři s málo zkušenostmi, kteří pracovali 

na tři směny s půlhodinovým termínem na jeden článek. Na editaci článků či ověření 

uvedených informací tak nezbýval čas.20 Úspěch PL však netkví v produkci hromady článků, 

ale ve schopnosti vytvářet chytlavé titulky a zaměření se na chytlavá témata konfliktního 

charakteru. Ten spočívá buď ve vzájemném obviňování se politiků, romské problematice či 

využívání tématu uprchlické krize jako teroristické hrozby. Ačkoli lze podobné články nalézt 

i na dalších dezinformačních webech, PL neváhá v titulku cílit na emoce čtenářů i za užití 

vulgarit. Co by v jiných médiích nemohlo být vydáno se tak pro PL stalo poznávací značkou. 

(Respekt, „Jak fungují Parlamentní listy“). 

Přestože jsou PL všeobecně považovány za jeden z nejvýznamnějších dezinformačních 

webů u nás, stávají se někdy zdrojem nejen pro domácí, ale i zahraniční média (The Wall 

Street Journal, „Czech President“; The Telegraph, „Czech President“; Reuters, „Czech 

president“; BBC, „US ambassador“). I díky tomu se Parlamentní listy postupně stávají 

významnou součástí mediálního prostoru v ČR a i přes svou alternativu se vzhledem k počtu 

čtenářů dostávají mezi mainstream.21 Na významu tohoto portálu se podílí i množství 

partnerů, které PL deklarují na svých stránkách. Mimo Kancelář prezidenta republiky, Primy 

                                                

20 To vedlo k situaci, kdy byly po jistou dobu vydávány vymyšlené články Václava Prokůpka, dřívějšího 

kandidáta Dělnické strany, který se věnoval romské problematice (Urban, „Radikální listy“). 
21 V červnu 2016 dosáhla čtenost PL dle NetMonitoru půl milionu reálných uživatelů (Mediahub, 

„Dezinformátoři.cz“). 
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FTV, ČTK, Vlády ČR a dalších se zde překvapivě objevují i neziskové organizace jako 

Člověk v tísni či Český červený kříž (Parlamentní listy, „Děkujeme našim partnerům“). 

V současnosti představují PL jakýsi přechod mezi tradičními/seriózními médii 

a prokremelskými servery (Respekt, „Jak fungují Parlamentní listy“).22 

PL svůj projekt popisují jako jedinečnou platformu na českém mediálním trhu, kde mohou 

volení zastupitelé v sekci „Politici voličům“ bez zásahu redakce zveřejňovat své názory.23 

Dle PL se jedná o vytvoření jakéhosi politického Facebooku, kde mezi sebou komunikují 

politici, občané a instituce. Tímto specifikem PL naplňují jeden z prvků alternativních webů, 

který je charakteristický vzájemnou participací svých čtenářů. PL se dle svých slov 

a s odkazem na liberalismus nebrání ani zveřejňování extrémních názorů, které se objevují 

v rubrice „Jinýma očima“. Takovýchto názorových rubrik na doméně PL však existuje víc, 

jde jmenovitě o rubriky „Příběh“, „Půlnoční rozhovor“ či „Na hraně s Xaverem“, která je 

vedena ve formě interview s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým (Parlamentní listy, 

„Projekt“). 

Cílem PL tak má být motivace čtenářů k diskuzi a komunikaci s volenými zastupiteli, 

přičemž si tito čtenáři mohou vytvořit vlastní, ničím nezkreslený názor. Redakce tak 

čtenářům poskytuje zpravodajství jak mainstreamového, tak alternativního charakteru, které 

ve zpravodajství nemělo dostatečný prostor. Smícháváním fakt s fikcí dochází k vytvoření 

informačního chaosu a vzniku dezinformací. Oproti jiným dezinformačním webům však 

Parlamentní listy nezamlčují jména autorů článků (pokud nejdou v případě odkrytí identity 

nijak ohroženi) (Parlamentní listy, „Projekt“).24 

Ačkoli je tedy přístup PL k zprostředkovávání informací a zpravodajství velmi diskutabilní, 

jejich „liberální“ strategie se vyplatila. V březnu 2015 přesáhla dle měření NetMonitoru 

návštěvnost jejich domény šest set tisíc čtenářů měsíčně. PL však nejsou aktivní pouze na 

                                                

22 Příznivci PL „lajkují“ na Facebooku nejen články dalších dezinformačních webů (AC24, Sputnik News), 

nýbrž i tradičních serverů jako iDnes či Novinky.cz. Čtenáři jiných dezinformačních webů však naopak 

„lajkují“ pouze PL a tradičním médiím se vyhýbají (Respekt, „Jak fungují Parlamentní listy“). 
23 Vzhledem k tomu, že politici mohou publikovat své názory bez jakýchkoli redakčních úprav, vyhýbají se 

tak PL odpovědnosti za to, pokud jsou na jejich stránkách zveřejňovány lživé či zavádějící informace. Sama 

redakce tak odporuje vlastnímu etickému kodexu, který bude zmíněn později. Vzhledem k tomu, že jsou tyto 

názory publikovány pod hlavičkou PL, jejichž název sám o sobě evokuje kredibilitu, existuje zde nebezpečí 

manipulace se čtenářem. 
24 Případná „ochrana identity“ však může být zneužita, jako je tomu na jiných dezinformačních webech, 

zejména Aeronetu, jehož fungování bude popsáno v jedné z následujících kapitol. 
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své vlastní doméně, ale i na sociálních sítích. Chytlavé titulky, často vulgárního a emotivního 

charakteru, vynesly PL v období od 22. 3. do 22. 6. 2015 do top 10 českého Facebooku. 

Články především antimuslimského antiimigračního charakteru získávaly během 24 hodin 

největší množství „lajků“, sdílení a interakcí. Nejaktivnějšími čtenáři PL na Facebooku se 

na základě zvoleného tématu podle analýzy Josefa Šlerky stali členové Facebookové skupiny 

Islám v České republice nechceme (Urban, „Radikální listy“). 

Díky takovému množství čtenářů se PL staly atraktivním místem pro inzerci. Této výhody 

však nevyužívaly pouze komerční subjekty, ale i kraje, ministerstva či jednotliví politici. 

Tento model funguje na reciproční výhodnosti: politici mají možnost vyjádřit se dle svého  

uvážení, často bez editačního zásahu, zatímco redakce na tom vydělá. Jediný problém zde 

představuje riziko, že čtenáři může být bez jejich vědomí manipulováno (Respekt, „Jak 

fungují Parlamentní listy“). 

Charakter vydávaného zpravodajství je tak na PL ovlivněn osobnostmi, které se v jeho rámci 

objevují. Za významné experty na poli politologie či analytiky se v článcích objevují lidé 

jako Petr Hampl, Tereza Spencerová, Zdeněk Zbořil, Štěpán Kotrba, Oskar Krejčí či Petr 

Žantovský. Tito lidé jsou nicméně charakterističtí výraznou vyhraněností. Ačkoli se na PL 

objevují i názory „mainstreamových expertů“, koncentrace osobností napojených na Úsvit 

přímé demokracie, komunisty, katolické fundamentalisty či konspirační teoretiky je 

enormní. Rozhodujícím prvkem pro výběr těchto osobností však není jejich kvalifikace, ale 

radikální politický postoj a schopnost provokovat (Urban, „Radikální listy“). 

Ačkoli PL představují svým čtenářům určité „alternativní verze pravdy“ odporující 

mainstreamu, nelze je pouze základě tohoto faktu označovat za pro společnost nebezpečné 

médium. Do skupiny dezinformačních webů je dostává jejich vlastní etický kodex, který na 

několika bodech porušují. Jedná se především o body 3, 5 a 14 (Parlamentní listy, „Etický 

kodex“): 

3) „Člen redakce PL musí poskytovat čtenářům pravdivé, přesné, ověřené a nezkreslené 

informace.“ 

Na základě výpovědí bývalých redaktorů nebylo občas možné vydat článek, který by 
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odporoval názorovému ukotvení deníku.25 Oproti jiným dezinformačním webům mají také 

PL vyšší tendenci užívat manipulativní techniky jako svalování viny, nálepkování, apel na 

strach, démonizace či názor autora ve zpravodajství. V případě migrační krize byly negativní 

emoce přítomny v mnohem větším měřítku, než třeba ve spojitosti s válkou na Ukrajině či 

v Sýrii. To mělo za následek i množství a způsob užívání manipulativních technik. Oproti 

velmi marginální přítomnosti soucitu ve zpravodajství většina článků vzbuzovala nenávist, 

strach a velmi velká část rozhořčení. V případě migrace bylo zpravodajství mnohem 

emotivněji zabarvené než u jiných témat – mnohem častěji se zde objevoval apel na strach 

(Gregor & Vejvodová 2016, 7–8). 

5) „Člen redakce PL přináší co nejpřesnější a nejucelenější informace, snaží se o to, aby text 

nebyl zkreslen nevhodným titulkem nebo fotkou. Za nevhodný titulek lze považovat i ten, 

který obrací původní vyznění textu. 

Na základě analýzy manipulativních technik vybraných dezinformačních webů v období od 

1. do 31. března 2016, mezi kterými byly i Parlamentní listy, vyplývá, že daný web užívá 

propagandistické manipulativní techniky. Tyto jsou v současné době mnohem 

sofistikovanější a dokáží ve čtenáři vzbudit určité emoce a zkreslené vidění, přičemž tato 

manipulace je složitější odhalit. Tyto manipulace nebyly ve většině případů ve formě 

obrázků či videí a jejich zastoupení v článcích bylo minimální (Gregor & Vejvodová 2016, 

1, 8). 

14) „Člen redakce PL, který se podílí na textu, by se měl vyvarovat vulgarit.“ 

Tento bod redaktoři PL ve své podstatě splňují tím, že sami vulgarity v rámci informování 

o určitém tématu neužívají. Vzhledem k tomu, že se však vulgarity objevují v titulcích, byť 

jde o citace, je dodržování tohoto bodu diskutabilní.26 

                                                

25 Tento fakt potvrdil i bývalý redaktor PL, kterému během prezidentské kampaně nebylo umožněno vydat 

článek kritický k Miloši Zemanovi a i z tohoto důvodu redaktor z PL nakonec odešel (Respekt, „Jak fungují 

Parlamentní listy“). 
26 „Ten kokot je jako vyměněný, ty vole, to jsme kurva v piči, projde to bez nás. Tak spolu mluví přátelé 

z ČSSD v Ostravě“, „Píča zrzavá Slonková. Sobotka je ta největší svině, co jsem poznal. Zaorálek je debil, 

kráva Marksová chlastá. Andrej Babiš se rozpovídal a někdo si jej nahrál“ (Parlamentní listy). 
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3.4.2 Sputnik 

Ačkoli je mezinárodní dění Sputnikem prezentováno v souladu s ruskou politickou 

orientací, snaží se vyhýbat falešným zprávám.27 Vybírá tak události, které umožňují kritiku 

Evropské Unie či Severoatlantické aliance a zároveň do svého zpravodajství včleňuje názory 

osobností, které tuto kritiku sdílí (Václav Klaus, Adam B. Bartoš, Petr Hampl a jiní). 

Negativní a zavádějící zprávy se týkají především dění na Ukrajině a mezinárodních aktivit 

USA. 

Oproti PL se však manipulativní techniky v případě Sputniku objevovaly v mnohem menší 

míře. V případě migrační krize byl na stránkách Sputniku apel na strach či rozhořčení 

mnohem méně patrný. V souvislosti se zahraniční politikou zde dochází k poměrně častému 

svalování viny (a to například ve vztahu k EU či NATO). Kromě relativizace určitých témat 

(konflikt na Ukrajině či v Sýrii) postupoval Sputnik obecně mírněji než jiné dezinformační 

weby. Častěji však na Sputniku dochází k fabulacím či užívání manipulativních videí či 

obrázků (Gregor & Vejvodová 2016, 5, 7–8). 

3.4.3 Aeronet (AE-News) 

Alexandra Alvarová, autorka knihy Průmysl lži, popisuje manipulativní techniky 

užívané Aeronetem jako součást informační války, kdy se Aeronet snaží změnit volební 

chování obyvatelstva, vyvolávat pocity negativity a nepřátelství. Aeronet je zároveň 

specifický tím, že pouze nepřejímá dezinformace z jiných webů, ale vytváří i své vlastní 

(Reportéři ČT 2018).28 

Ačkoli web tvrdí, že veškeré články jsou dílem „příslušných autorů“, nedozvíme se z webu 

ani jména těchto autorů, ani jméno šéfredaktora. Vlastnické struktury webu jsou tak neznámé 

(AE News). Podle zprávy Ministerstva vnitra z roku 2015 je Aeronet považován za ústřední 

platformu dezinformačních webů. Obsah portálu se v průběhu jeho působení měnil, kdy byly 

seriózní zprávy postupně nahrazovány konspiračními teoriemi. Způsob fungování této 

                                                

27 I na stránkách Sputniku se však autoři dopustili přímých dezinformací, které bez jakékoli omluvy pouze 

dalším článkem uvedli na pravou míru. Jednalo se například o informaci ohledně syrského uprchlíka Anase 

Modamaniho, který se vyfotil s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Sputnik jej chybně označil za 

údajného teroristu Najima Laacharaouie, který se dopustil atentátu na bruselském letišti (The Independent, 

„NATO accuses Sputnik of distributing misinformation“) 
28 Na rozdíl od rovněž velmi významného serveru AC24.cz, který dezinformace ve velké většině případů pouze 

přejímá z českých nebo zahraničních dezinformačních webů. 
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platformy vedl k oslabení mobilizační funkce tohoto webu, během voleb do poslanecké 

sněmovny bylo však dokázáno, že dosah Aeronetu je větší, než se původně zdálo 

(Ministerstvo vnitra 2016, 22). Kauza „lithium“, která byla zneužita politiky hnutí ANO, se 

zakládala právě na informacích sdílených Aeronetem. Analytik Daniel Prokop ze společnosti 

Median v reportáži uvedl, že u 11 % dotázaných došlo ke změně politické preference právě 

na základě této kauzy (Reportéři ČT 2018). 

Aeronet funguje na základě dobrovolných příspěvků svých čtenářů a nevyužívá možnost i 

výdělku z inzerce. Každý měsíc vybírá sumu 1 290 eur na svůj provoz. Na základě zjištěných 

poznatků bylo roku 2016 v pořadu Reportéři ČT odvysíláno, že konečným příjemcem byl 

jistý Marek Pešl z Branišova. Všechny účty Aeronetu jsou však zároveň vedeny na tzv. „bílé 

koně“, tedy osoby, které s Aeronetem nemají nic společného a identitu žadatele o založení 

účtu neznají. V roce 2016 byly na Pešla vedeny exekuce v řádech statisíců korun, roku 2018 

se jednalo již jen o jednu, a to za asi 30 000 korun. Peníze Aeronet vybírá dál a ročně 

vyinkasuje příspěvky v hodnotě dvou milionů korun (Reportéři ČT 2018). 

Na rozdíl od jiných alternativních médií umožňuje Aeronet psaní článků víceméně všem, 

kteří splní následující požadavky: článek musí mít minimálně 800 slov, pokud nejde o video, 

ke kterému je třeba dodat pouze základní informace; autor textu musí dobře ovládat český 

či slovenský jazyk a práce musí být kvalitní jak po stylistické, tak po gramatické stránce; 

zdroje informací nejsou ve všech případech vyžadovány a Aeronet tak v principu autorům 

umožňuje sdílet i smyšlené informace. Dodané články se mohou týkat například oblastí 

historie, vesmíru a fyziky, bezpečnosti, Nového světového řádu, ale může jít i o analýzy či 

rozhovory. Výsledný článek schvaluje pouze šéfredaktor, přičemž u článku může být 

upraven nadpis a přidány „vhodné“ obrázky. Vzhledem k tomu, že k manipulacím na 

čtenářích může docházet i skrz obrazový materiál, je toto výrazným zásahem do práce 

autora. Aeronet zároveň chrání sám sebe tím, že pouze autor, nikoli redakce, je zodpovědný 

za vytvořený materiál. V případě obvinění Aeronetu z úmyslně falešné zprávy či 

manipulativních technik se redakce může bránit tím, že za ni odpovídá autor článku. Identita 

autora článku je však v případě Aeronetu ve většině případů zamlčována. Aeronet zároveň 

zdůrazňuje, že redakce nenese odpovědnost za porušení autorských práv třetích osob či osob 

fyzických nebo právnických (AE News, „Spolupráce“). 

Základní charakteristika dezinformačních webů, které byly vybrány pro následující 

analýzu, dokazuje, že se tyto tři portály v mnoha ohledech liší. Zatímco PL se zabývají 
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především domácí politikou, Sputnik se častěji zaměřuje na zahraniční témata, která souvisí 

s Ruskou zahraniční politikou a Aeronet často zachází k přímým lžím a konspiračním 

teoriím, ať se to týká domácí či zahraniční politiky. Vlastnická struktura a sídlo 

Parlamentních listů je snáze dohledatelné, hůře je tomu u Sputniku a v případě Aeronetu 

není znám šéfredaktor ani většina autorů článků, kteří se skrývají. I v případě financování 

lze mezi jednotlivými weby vypozorovat značné rozdíly. PL jsou financovány za pomoci 

reklam a inzerentů (například politických stran i politiků samotných), provoz Sputniku je 

dotován Ruskem a Aeronet funguje díky dobrovolným příspěvkům čtenářů. V souvislosti se 

způsobem informování o zahraničním a domácím dění (kritika EU, NATO, některých 

českých politických stran), islámu a menšin všeobecně, existuje mezi těmito weby shoda, 

a to především s ohledem na jejich negativní rámcování této problematiky. Všechny tři 

platformy zároveň čerpají z výroků těch samých politických činitelů, jejichž názor odpovídá 

politické orientaci webu – jedná se například o Václava Klause a Václava Klause mladšího, 

Adama B. Bartoše a další.  

Právě tato shoda i výše zmíněné rozdíly mezi těmito zpravodajskými servery vedly 

autorku k analýze tohoto specifického vzorku. Ačkoli je náhled na problematiku migrační 

krize u všech třech portálů podobný, způsob informování o ní je v jejich případě rozdílný, 

a to právě na základě jejich vlastnické struktury (v případě závislosti na inzerentech – 

politicích – či státních dotacích musí redaktoři těchto webů užívat jakési autocenzury) 

a geopolitické orientace jejich zpravodajství. Užitý diskurz s ohledem na migrační krizi ve 

vztahu k České republice tak může nabývat u jednotlivých serverů rozdílných hodnot a bude 

zkoumán v analytické části práce. 
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4 Analytická část práce 

V předešlých kapitolách byly představeny dezinformační weby (Parlamentní listy, 

Aeronet a Sputnik), které se významným způsobem podílely na rámcování tématu migrace 

ve vztahu k České republice. Ačkoli všechny tři weby informovaly o uprchlické krizi 

převážně negativně a prostřednictvím určitých manipulativních technik, užitý diskurz se 

v rámci jednotlivých platforem lišil. V analytické části práce se autorka bude zabývat 

prvotně analýze obsahu článků vydanými těmito třemi dezinformačními servery v letech 

2015–2016, které se týkaly migrační krize a České republiky. Následně budou tyto články 

rozklíčovány do jednotlivých skupin v rámci daného portálu, které budou podrobeny 

kvalitativní analýze, a to již s důrazem na užitý diskurz a kontext, ve kterém vznikal. 

V poslední části této kapitoly budou popsány rozdíly mezi způsobem rámcování 

jednotlivých platforem a v závěru této práce bude na základě zjištěných faktů zodpovězena 

hlavní výzkumná otázka, která zní: „V čem se od sebe jednotlivé dezinformační weby 

v souvislosti s rámcováním tématu migrace ve vztahu k České republice liší?“ 

4.1 Obsahová analýza dezinformačních webů v ČR 

ve vztahu k migrační krizi 

Obsahová analýza je účinný prostředek, který autorovi analýzy umožňuje rozlišit 

kódování obsahu většího objemu textových dat. Ačkoli nedokáže postihnout drobnější 

významové rozdíly, jsou tyto často zohledněny až v následné diskurzivní analýze, které se 

bude věnovat následující kapitola. Kvantitativní analýza je numerického charakteru 

a dovoluje autorovi určit frekvenci užití určitých slov, klišé, jazykových obratů apod. 

Protože je autorkou této práce zkoumán užitý diskurz ve vztahu k migraci a ČR, je právě 

tato kombinace užita při vyhledávání článků na jednotlivých dezinformačních webech. 

Články, které se při zadání slov „migrace ČR“ a „migrace Česká republika“ objeví, budou 

na základě frekvence užitých jazykových jednotek rozklíčovány do tří tematických kategorii, 

a to „bezpečnost“, „národní identita“ nebo „kritika vlády“, se kterými bude dále pracováno 

v následující kvalitativní analýze. V rámci kvantitativní analýzy se práce bude soustředit na 

následující výzkumné otázky, které budou zodpovězeny v závěru této diplomové práce: 
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- S jakou tematickou souvislostí se problematika migrace na těchto webech 

objevuje nejčastěji a co je naopak rozděluje? 

- Jsou migrující spojováni s otázkou bezpečnosti? 

- Jsou migrující spojování s určitým náboženstvím nebo etnicitou? 

Výběr článků, které se po zadání klíčových hesel „migrace ČR“ a „migrace Česká republika“ 

objeví, bude probíhat následovně: V prvé řadě budou vyfiltrovány články vydané před 

rokem 2015 a po roce 2016. Následně budou z tohoto vzorku vybrány ty, které odpovídají 

zaměření práce – tedy pouze texty, které se dotýkají migrační krize ve vztahu k České 

republice. Texty všech těchto článků budou následovně zkopírovány do jednotlivých 

dokumentů, kde bude autorka pomocí jednoduchého vyhledávače zjišťovat, v jaké frekvenci 

byla užívána určitá slova týkající se bezpečnosti, české vlády a národní identity. Vzhledem 

k charakteru českého jazyka, který patří do skupiny flektivních, bude během zkoumání 

frekvence daných slov brán zřetel i na tvarosloví a fakt, že daná slova se mohou objevit ve 

formě podstatného jména, přídavného jména, slovesa nebo příslovce. Tato slova budou dále 

zkoumána v kontextu jednotlivých vět a autorka tak bude brát v potaz pouze ta, která mají 

v daném kontextu negativní konotaci a nejde pouze o obecné pojmenování určité události či 

instituce (Aliance „národů“ či ministr „obrany“ obsahují slova, která nebyla v případě 

obsahové analýzy brána v potaz). 

Zkoumaná slova budou již dopředu rozčleněna dle jednotlivých tematických kategorií: 

„Bezpečnost“ – bezpečí, nemoc/nákaza/infekce/epidemie, agrese, násilí, bít, teror, džihád, 

konflikt, vražda, válka, armáda, pochod, hrozba, vlna/příboj/tsunami, masový, obrana, 

zavřít, ochrana, podřezat, rozvrátit, hranice 

„Kritika vlády“ – schopný, Brusel, podřizovat, korektnost, suverenita, mlčet, lhát, diktát, 

selhat, vnucovat, elity, kvóty 

„Národní identita“ – vlastizrádce/sluníčkář/vítač/pravdoláskař, tradice, kultura, hodnota, 

morálka, identita, křesťanství, civilizace, západ, islámské právo/šaría, islám, muslim, 

islamista, Arab, korán, národ, zaniknout, integrace, asimilace, islamizace, radikální, ztratit, 

kříž, výchova, sebevražda 

Protože jednotlivé kategorie obsahují různý počet slov, budou tato výsledná čísla užita 

především k porovnání výsledků mezi jednotlivými weby. Sčítání užitých slov slouží 

především k tomu, aby mohly být jednotlivé články rozklíčovány na základě tématu, 
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kterému se v souvislosti s migrační krizí a Českou republikou věnují. V rámci jednotlivých 

tematických kategorií bude zároveň znázorněno, která slova byla užita nejčastěji. 

Výsledky obsahové analýzy na základě zkoumání frekvence těchto a jim příbuzných slov 

budou popsány v následujících kapitolách, které budou rozděleny podle jednotlivých 

dezinformačních webů. Následně budou popsány shody a rozdíly mezi jednotlivými weby, 

které se na základě analýzy objeví. 

4.1.1 Parlamentní listy 

Po zadání klíčových hesel „migrace ČR“ a „migrace Česká republika“ se ve 

vyhledávači domény Parlamentních listů objevilo 120 výsledků. Z tohoto vzorku bylo 

vybráno 52 článků, které se týkaly migrační krize ve vztahu k České republice a které byly 

vydány v roce 2015 nebo 2016. Tyto články představují při převedení do programu MS 

Word přibližně 154 normostran. 

Při zkoumání frekvence jednotlivých slov se v rámci článků nejčastěji objevovala slova 

týkající se bezpečnosti, a to v počtu 473 zmínek (což představuje téměř 50 % veškerého 

výskytu zkoumaných slov), dále národní identity v počtu 368 zmínek (38 % z celkového 

počtu) a nakonec kritiky vlády s počtem 128 zmínek (13 % z celkového počtu). Frekvence 

výskytu výrazů, které se týkaly bezpečnosti byla tedy vyšší, ačkoli tematická kategorie 

národní identity obsahovala o pět hesel více.  

Výsledná data dokazují, že hesla týkající se všech kategorií se v každém článku objevila více 

než 18krát. Slova odkazující na bezpečnost byla přítomná průměrně v každém devátém 

článku, národní identita zaznamenala 7 zmínek za článek a kritika vlády frekvenci 2,5 

zmínky. 
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Graf č. 1 – PL: Celkový počet výskytů v jednotlivých tematických kategoriích 

 

Bezpečnost 

Nejčastějšími hesly, která se v článcích PL objevovaly, byla slova týkající se 

bezpečnostní situace v České republice. Jak lze na základě níže uvedeného grafu vidět, 

nejčastějšími slovy (či jejich slovy příbuznými) ve spojitosti s bezpečností byly „hranice“ 

(112 výskytů, tedy téměř 27 % z celkového počtu), „bezpečí“ (105 výskytů, 22 %), „hrozba“ 

(51 výskytů, 11 %), „terorismus“ (39 výskytů, 8 %) a „ochrana“ (34 výskytů, 7 %). 

V případě prvních dvou hesel se tato objevila průměrně dvakrát v každém článku, ostatní 

v jednom a méně. V případě slova „hranice“ šlo především o ochranu schengenských hranic 

a hranic České republiky, které měly být dle PL v ohrožení. Zároveň bylo deníkem často 

zmiňováno z migrační krize vyplývající „nebezpečí“. 

Sporadicky či vůbec se v článcích objevovala slova spíše explicitního charakteru jako 

„podřezávat“, „bít“ či „džihád“. Minimální výskyt zaznamenaly i výrazy „pochod“ či slova 

odkazující na možné ohrožení prostřednictvím nemocí či různých epidemií. 
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Graf č. 2 – PL: Tematická kategorie „bezpečnost“ 

 

Kritika vlády 

Nejmenšího počtu dosáhla hesla týkající se kritiky vlády, tedy 128 výskytů. Tento výsledek 

však mohl být zapříčiněn i menším množstvím hesel, které jsou s touto tematickou kategorii 

spojována. Na základě vygenerovaného grafu je zřejmé, že v článcích, kde docházelo ke 

kritice vlády, se nejčastěji objevovaly zmínky poukazující na „(ne)schopnost“ (45 výskytů, 

35% podíl) vlády adekvátně reagovat na problematiku migrační krize a „kvóty“ (36 výskytů, 

28% podíl), na základě kterých měla Česká republika přijímat ročně určitý počet uprchlíků. 

V článcích se vyskytoval i negativní narativ v souvislosti s „Bruselem“ a vládními „elitami“, 

které o řešení migrační krize rozhodovaly. Zřídka zmiňovanými byla slova „vnucovat“, 

„diktát“ či „podřizovat“, tedy výrazy přímo souvisejícími s negativními emocemi. 
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Graf č. 3 – PL: Tematická kategorie „kritika vlády“ 

 

Národní identita 

Ačkoli je množství hesel v rámci této tematické kategorie největší, nebyla 

v porovnání s tématem bezpečnosti problematika ohrožení národní identity tak často 

akcentována. Během analýzy obsahu bylo zaznamenáno 368 výskytů. 

S ohledem na výsledek prezentovaný v následujícím grafu lze určit, že nejčastějšími výrazy 

spojenými s uprchlickou krizí byla náboženská příslušnost migrujících (heslo „muslim“ 

a „islám“ se objevilo dohromady 117krát, což představuje téměř třetinový podíl veškerých 

zmínek týkajících se ohrožení národní identity). Zároveň byla v hojném počtu zaznamenána 

i hesla jako „integrace“ (52 výskytů, 14% podíl), která odkazovala především na potřebu 

integrovat nově příchozí, kteří jsou však zároveň právě na základě své víry a hodnot 

„neintegrovatelní“. Výraz „kultura“ (42 výskytů, 11% podíl) se v článcích týkal výhradně 

„západní kultury“ jakožto spojujícího prvku (původních) obyvatel Evropy a České 

republiky, který zároveň definuje základy evropské civilizace. „Národ“ (43 výskytů, lehce 

přes 11 %) sloužil hlavně na určitou formu vlastenectví, ale i státní suverenitu. Výrazy 

„identita“, „morálka“ a „sebevražda“ (ve smyslu sebevraždy národa) se v článcích naopak 

neobjevily ani jednou. 
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Graf č. 4 – PL: Tematická kategorie „národní identita“ 

 

Z výsledků obsahové analýzy článků Parlamentních listů vyplývá, že nejčastěji 

užívaná hesla „hranice“, „bezpečí“, „islám“, „integrace“ a „hrozba“ se v jednom článku 

objevují průměrně více než sedmkrát. Zaznamenala taktéž dohromady na 389 výskytů, což 

představuje na 40 % veškerých zmínek. Články vydané v letech 2015 až 2016 se tudíž 

věnovaly především bezpečnostní hrozbě plynoucí z migrace, která byla charakteristická 

náboženskou příslušností migrujících, ochraně hranic a budoucí (ne)možnosti integrace nově 

příchozích. Kritika vlády byla taktéž součástí publikovaných článků, nebyla nicméně tak 

často akcentována. 

4.1.2 Sputnik 

Po zadání klíčových slov „migrace ČR“ a „migrace Česká republika“ a následné 

filtraci bylo z portálu Sputnik získáno 38 článků. Ty představují okolo 60 normostran 

8

3

42

20

0

0

8

13

14

2

69

48

4

10

1

43

1

52

2

3

16

5

1

3

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Vlastizrádce/sluníčkář/vítač/pravdoláskař
Tradice
Kultura

Hodnota
Morálka
Identita
Křesťan

Civilizace
Západ

Islámské právo/šaría
Islám

Muslim
Islamista

Arab
Korán
Národ

Zaniknout
Integrace

Asimilace
Islamizace
Radikální

Ztratit
Kříž

Výchova
Sebevražda

Parlamentní listy



 

 

55 

psaného textu. 

Z níže přiloženého grafu vyplývá, že celková frekvence zkoumaných výrazů dosáhla 

počtu 404, přičemž se hesla týkající se všech tří tematických kategorii v každém článku 

objevila průměrně více než 10krát. Slova týkající se bezpečnosti (224 výskytů, více než 55% 

podíl všech zmínek) více než dvojnásobně převyšovala výrazy související s kritikou vlády 

a národní identitou. Z grafu je taktéž možné vysledovat, že ačkoli obsahovala tematická 

kategorie „národní identita“ o třináct hesel více než „kritika vlády“, frekvence výskytu byla 

v obou případech totožná (obě tematické kategorie představují 90 výskytů v článcích, což je 

okolo 22% podílu). Tento výsledek by se tedy dal chápat tak, že kritika vlády je v článcích 

Sputniku akcentována výrazněji. K odkazování se na bezpečnost se došlo přibližně šestkrát 

v každém článku, zatímco problematika národní identity a kritiky vlády se objevovala 

průměrně dvakrát za článek. 

Graf č. 5 – Sputnik: Celkový počet výskytů v jednotlivých tematických kategoriích 

 

Bezpečnost 

 Z celkového počtu 224 zmínek týkajících se bezpečnosti byly nejčastěji užívanými 

slovy „hranice“ (68 výskytů, 30% podíl), „armáda“ (31 výskytů, 14% podíl) a až poté 
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„bezpečí“ (s 29 výskyty, 13% podíl). Velmi zřídka se v článcích objevovala slova explicitně 

se týkající násilí. Hesla obsahující kořen slov jako „podřezat“, „bít“ či „vražda“ se v článcích 

neobjevila vůbec. Na základě toho je zřejmé, že Sputnik byl v rámci sekuritizace migrace 

spíše zdrženlivý a nesnažil se tak často prostřednictvím explicitních výrazů evokovat 

negativní emoce.  

Graf č. 6 – Sputnik: Tematická kategorie „bezpečnost“ 

 

Kritika vlády 

 Kritika vlády zaznamenala stejný výsledek jako tematická kategorie národní identity, 

tedy 90 výskytů. V případě Sputniku zaznamenala největší výskyt slova „kvóty“ (38 

výskytů, 42% podíl), „Brusel“ (23 výskytů, 26% podíl) a „(ne)schopný“ (12 výskytů, 13% 

podíl), která odkazovala především na v článcích přítomnou kritiku české vlády postavit se 

kvótám, o kterých bylo Evropskou unii v souvislosti s Českou republikou rozhodnuto. 
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I přesto se však v článcích pouze zřídka objevovala slova jako „vnucovat“, „podřizovat“ či 

„selhat“. 

Graf č. 7 – Tematická kategorie „kritika vlády“ 

 

Národní identita 

 Ohrožení národní identity bylo v analyzovaných článcích zmiňováno se stejnou 

frekvencí jako kritika vlády. Nejčastěji zmiňovanými hesly v souvislosti s migrací se stal 

„islám“ (20 výskytů, 22% podíl), který odkazoval na náboženskou příslušnost uprchlíků 

a tudíž i na zdroj rizik pro evropskou civilizaci, „národ“ (14 výskytů, 16% podíl) a „kultura“ 

(9 výskytů, 10% podíl). Poslední dva výrazy odkazovaly především na vzájemnou 

sounáležitost občanů ČR na základě společného území a kultury, která je spojuje. Články 

související s migrací se pouze okrajově dotýkaly etnicity migrujících a absolutně se 

vyhýbaly pejorativnímu označování zastánců přijímání uprchlíků. 
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Graf č. 8 – Sputnik: Tematická kategorie „národní identita“ 

 

 Nejčastějšími výrazy objevujícími se v článcích dezinformačního média Sputnik 

byly „hranice“, „kvóty“, „armáda“, „bezpečí“ a „Brusel“, které dohromady představovaly 

189 výskytů a tedy téměř 50% podíl vyhledávaných slov. Jde tedy o téměř polovinu všech 

zaznamenaných výskytů, přičemž se tato slova objevila průměrně v každém pátém článku. 

Z pohledu Sputniku je tak migrace spojována především s bezpečností (a armádou, která má 

před možným nebezpečím plynoucím z migrace, ochraňovat hranici ČR) a kritikou vlády, 

která byla založena především na tématu kvót. Zároveň však migraci nespojují explicitně se 

slovy, která by přímo výslovně vyjadřovala nebezpečí nebo etnicitu migrujících. 

4.1.3 Aeronet 

 Po zadání klíčových slov a následném třídění zbylo v případě Aeronetu 43 článků, 

které byly podrobeny obsahové analýze. Všechny články zároveň představovaly více než 
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je charakteristický právě dlouhými texty, které obsahují spoustu explicitních výrazů. Jak 

dokazuje níže uvedený graf, týkaly se články vydané v letech 2015 až 2016 především témat 

spojených s ohrožením národní identity. Tato tematická kategorie v počtu zjištěných hesel 

přitom výrazně převyšuje ostatní dvě kategorie. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že hesla 

týkající se rizik pro národní identitu obyvatel České republiky se v každém článku objevily 

průměrně více než 24krát. Frekvence výskytu daných hesel dosáhla čísla 1070, což 

představovalo 64% podíl ze všech zkoumaných výrazů. Slova související s kritikou vlády, 

bezpečností a národní identitou zaznamenala průměrně více než 38 výskytů na článek 

(celkový počet hesel se zároveň ustálil na číslici 1668). Hesla týkající se bezpečnosti (395 

zmínek, 24% podíl) průměrně devět výskytů a kritika vlády (203 zmínek, 12% podíl) 

průměrně pět výskytů na článek. 

Graf č. 9 – Aeronet: Celkový počet výskytů v jednotlivých tematických kategoriích 

 

Bezpečnost 

 Bezpečnost byla co do počtu druhou nejčastěji se objevující tematickou kategorii, 

která zaznamenala 395 výskytů. Na základě získaných dat se jednalo především o slova 
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výskytů, 10% podíl), „armáda“ (37 výskytů, 9% podíl) a „džihád“ (36 výskytů, taktéž 9 %). 

Články publikované Aeronetem tak migrační krizi sekuritizovaly skrz zmínky o (ne)bezpečí, 

které České republice a Evropě hrozí, ale nevyhýbaly se ani užití explicitních výrazů 

evokujících negativní emoce jako „hrozba“ či „džihád“. Za zmínku stojí právě posledně 

jmenované heslo, které bezpečnostní hrozbu spojuje přímo s náboženskou příslušností 

migrujících. Minimálně užitými výrazy v analyzovaném vzorku byly „masový“, „zavírat“, 

„pochod“ či zmínky o možných rizicích nákazy. Slovo „vražda“ a tomu příbuzná slova ve 

smyslu vraždění se v článcích neobjevila vůbec. 

Graf č. 10 – Aeronet: Tematická kategorie „bezpečnost“ 

 

Kritika vlády 

 Kritika vlády zaznamenala v případě Aeronetu nejnižší výsledek co do počtu 

frekvence užitých slov. Daná hesla se v článcích objevila pouze 203krát. 

Téměř poloviční podíl ve zkoumaných heslech zaujalo slovo „elity“ s 93 výskyty, které bylo 

užíváno v negativním kontextu a často pohromadě s pejorativními přívlastky, následované 

„Bruselem“ (47 výskytů, 23% podíl) a „kvótami“ (31 výskytů, 15% podíl). Poslední dva 
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jmenované výrazy se v analyzovaném vzorku týkaly problematiky kvót, které byly 

prosazeny „Bruselem“ proti vůli českých občanů. Nulovou frekvenci výskytu zaznamenala 

hesla „vnucovat“, „diktát“ a „podřizovat“. 

Graf č. 11 – Aeronet: Tematická kategorie „kritika vlády“ 

 

Národní identita 

 Tato tematická kategorie zaznamenala nejčastější výskyt vybraných hesel. Slova 

týkající se národní identity se objevila v 1 070 případech a tato frekvence ve velkém 

množství překonala tematické kategorie „bezpečnost“ a „kritika vlády“. Ze získaných dat 

vyplývá, že nejčastěji zmiňovaným slovem týkajícím se ohrožení národní identity bylo slovo 

„islám“ (184 výskytů, 17% podíl), které se tedy objevilo průměrně čtyřikrát v každém článku 

vydaném Aeronetem v letech 2015–2016 a které odkazovalo na náboženskou příslušnost 

migrujících. Druhým nejčastěji užívaným výrazem byl „muslim“ se 137 výskyty (13% 

podíl), který tuto náboženskou příslušnost zdůrazňoval. „Islám“ a „muslimové“ byli mnohdy 

zmiňováni ve velmi negativním kontextu a představovali přímo existenciální hrozbu pro 

národní identitu Čechů. „Západ“ (116 výskytů, 11 %), „kultura“ (109 výskytů. 10% podíl) 

a „národ“ (105 výskytů, taktéž 10 %) se v článcích objevovaly poměrně často a odkazovaly 

na příslušnost národa k západní kultuře, která je migrační krizí ohrožována. V článcích se 
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ani jednou neobjevilo slovo „kříž“ a hesla „ztratit“, „asimilace“, „morálka“ a „zaniknout“ 

byla užita jen v jednotlivých případech.  

Z grafu se dá vydedukovat, že frekvence užitých hesel odkazujících na etnicitu 

a náboženskou příslušnost migrujících je celkem vysoká. Nejen slova „islám“ a „muslim“, 

ale i „Arab“ či „křesťanství“ se v článcích Aeronetu objevovaly poměrně často. V článcích 

se objevovaly i přímo pejorativní označení jako „vlastizrádce/sluníčkář/vítač/pravdoláskař“, 

které se vyskytovaly průměrně v každém druhém článku publikovaném webem Aeronet. 

Graf č. 12 – Aeronet: Tematická kategorie „národní identita“ 
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„národa“ jako takového, který patří na „západ“, jehož „kultura“ je ohrožena „muslimy“ 

a „islámem“. Samotná bezpečnost a kritika vlády byla, s ohledem na výsledky zkoumání, 

akcentována v mnohem menším měřítku. 

4.1.4 Shody a rozdíly 

Na základě zjištěných dat lze v této kapitole popsat hlavní shody a rozdíly mezi 

jednotlivými weby. V rámci této kapitoly budou prvotně zhodnocena nejzákladnější data, 

v následujících podkapitolách pak shody mezi jednotlivými články a jejich rozdíly na 

základě specifičtějších dat. 

Počet článků všech webů dohromady, které byly podrobeny zkoumání, byl 133, což 

představuje okolo 416 normostran textu. Největší počet článků, který se po zadání klíčových 

slov „migrace ČR“ a „migrace Česká republika“ na jednotlivých webech objevil, byl na 

doméně PL. Tento počet však negarantoval nejbohatší textový obsah. Články publikované 

serverem Aeronet překonaly v počtu normostran PL o 48 normostran, ačkoli jich bylo 

o devět méně. V případě Sputniku odpovídal nejmenší počet vydaných článků (38) 

i nízkému počtu normostran (60). 

Na základě níže prezentovaného grafu lze zhodnotit, že Sputnik a PL podobným způsobem 

akcentovaly migraci jako bezpečnostní hrozbu. Výjimkou je Aeronet, který migraci 

nejčastěji spojoval s problematikou ohrožení národní identity. S ohledem na frekvenci byl 

v případě Aeronetu rozdíl mezi tematickými kategoriemi, co se týká frekvence užití daných 

výrazů, nejvýraznější. U PL takovýto poměrný rozdíl najdeme v případě srovnání 

tematických kategorii „bezpečnost“ a „kritika vlády“, ne ale v případě „národní identity“. 

Sputnik naopak kritiku vlády a národní identitu ve vydaných článcích akcentoval přibližně 

stejně. 
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Graf č. 13 – Srovnání počtu výskytů v rámci jednotlivých tematických kategorií napříč 

analyzovanými weby 

 

Za účelem důkladnější analýzy je nicméně nutné se na výsledná data dívat optikou poměru 

výskytu daných hesel na počet zkoumaných článků. Ačkoli se na první pohled může zdát, 

že PL se bezpečností ve svých článcích zabývaly nejčastěji, následující graf dokazuje, že to 

byly články publikované Aeronetem, v nichž se slova týkající se bezpečnosti objevovala 

častěji. I přesto, že Aeronet primárně poukazoval na migraci jako nebezpečí pro národní 

identitu, byla v jím publikovaných článcích zmiňována nejčastěji i daná hesla související 

s (ne)bezpečností. Je však nutno podotknout, že rozdíl mezi PL a Aeronetem je v tomto 

ohledu i tak pouze minimální. 
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Graf č. 14 – Srovnání poměru počtu výskytů na počet článků v rámci tematické kategorie 

„bezpečnost“ 

 

Ačkoli v případě zkoumání poměru výskytů na počet článků v rámci tematické kategorie 

„kritika vlády“ k rozdílům v pořadí nedochází, je zjevné, že poměr výskytu určitých hesel 

vůči množství článků snížilo rozdíl mezi PL a Sputnikem. Ačkoli mezi nimi existuje rozdíl 

čítající 38 zmínek, objevovala se slova spojená s kritikou vlády v jednotlivých článcích 

víceméně v podobném počtu. Tento fakt ilustruje graf přiložený níže. 
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Graf č. 15 - Srovnání poměru počtu výskytů na počet článků v rámci tematické kategorie 

„kritika vlády“ 

 

„Národní identita“ se stala kategorii, která představovala hlavní dělící čáru mezi 

analyzovanými dezinformačními weby. Zatímco Sputnik se v porovnání s ostatními weby 

této problematice věnoval spíše zřídka, stejně jako v případě kritiky vlády, přičemž se snažil 

vyhýbat slovům jasně negativního charakteru, opačný přístup byl zaznamenán u Aeronetu 

a částečně i PL. Tuto skutečnost dokládá následující graf. 
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Graf č. 16 - Srovnání poměru počtu výskytů na počet článků v rámci tematické kategorie 

„národní identita“ 

 

4.1.4.1 Bezpečnost – shody 

V případě podrobnějšího zkoumání jednotlivých kategorii lze dojít k výsledku, že 

všechny tři dezinformační weby popisovaly migrační krizi s ohledem na bezpečí a hranice. 

Obě tato slova se objevila v top 5 nejužívanějších slov ve vztahu k migraci, pokud bereme 

v potaz seznam hesel určených autorkou. Nuance se následně objevovaly mezi jednotlivými 

weby navzájem. Zatímco v případě Sputniku a PL mimo „hranice“ a „bezpečí“ k žádnému 

dalšímu protnutí nedochází, jinak je tomu v případě Sputniku a Aeronetu, kdy se u obou 

v top 5 objevilo ještě slovo „armáda“. Aeronet a PL spojovalo slovo „hrozba“, které bylo 

oběma užíváno ve větší míře. Všechny dezinformační weby tak spojuje fakt, že se sice 

s ohledem na migrační krizi zmiňují o problematice „bezpečí“, v případě Aeronetu a PL však 

dochází k popisování migrační krizi skrz přímou explicitu „hrozby“, která je často dávána 

do spojitosti ještě se slovy odvozenými od slova „teror“, nejčastěji „terorismem“. 

Ani jeden z webů se v souvislosti s migrační krizí příliš nezabýval otázkou nakažlivých 

nemocí či nebezpečných infekcí nebo vražděním. O „podřezávání“ a „bití“ se zároveň vůbec 

či minimálně zmiňovaly PL a Sputnik, který se otázce násilí v souvislosti s migrací věnoval 

velmi sporadicky. Minimální užití slova „pochod“ zároveň spojuje PL a Aeronet.  
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Graf č. 17 – Srovnání počtu výskytů v rámci tematické kategorie „bezpečnost“ 

 

4.1.4.2 Bezpečnost – rozdíly 

Ačkoli mezi výsledky obsahové analýzy tematické kategorie „bezpečnost“ lze najít 

určité shody, existuje zde také množství rozdílů, které nám umožňují způsob rámcování 

migrace jednotlivými dezinformačními weby rozlišit. Zatímco všechny články se zabývaly 

v souvislosti s migrací otázkou bezpečnosti, je na základě výše uvedeného grafu zřejmé, že 

nejčastěji se slova týkající se přímo „ne/bezpečí“ objevovala v článcích PL. Aeronet, na 

druhé straně, velmi často s migrací spojoval etnicitu a náboženskou příslušnost migrujících, 

jejichž nebezpečnost ilustroval například slovem „džihád“, který je charakteristický pouze 

pro osoby islámského vyznání. PL, na rozdíl od ostatních webů, při popisu množství 
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„příchozích“ nadužívala slova souvisejícími s terminologii týkající se vodních mas. Sputnik, 

jak samotný graf napovídá, se na rozdíl od PL a Aeronetu v případě popisování migrační 

krize tak často neuchyloval k užití specifických slov týkajících se bezpečnosti. Pouze dvě 

hesla, „obrana“ a „armáda“ byly v případě Sputniku užívány v přibližně stejném množství 

jako u jednoho z dvou ostatních. 

4.1.4.3 Kritika vlády – shody 

Všechny tři weby shodným způsobem propojovaly migrační krizi s problematikou 

„kvót“ a „Bruselu“, které byly bez výjimky odsuzovány. Kritika vlády ve spojitosti s její 

„ne/schopností“ řešit migrační krizi se objevovala zejména v článcích Sputniku a PL. 

Nejzmiňovanější „elity“ v případě Aeronetu byly zmiňovány i v článcích PL a odkazovaly 

na „zlovůli“ vládnoucí třídy, která nebere ohledy na přání a obavy svých občanů. Nejméně 

zmiňovanými byla slova „vnucovat“, a to v případě všech webů. PL a Aeronet se shodovaly 

i v minimálním využití hesel jako „diktát“ či „podřizovat“. 

Graf č. 18 - Srovnání počtu výskytů v rámci tematické kategorie „kritika vlády“ 
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4.1.4.4 Kritika vlády – rozdíly 

Ve srovnání s tematickou kategorii „bezpečnost“ docházelo již v článcích týkajících 

se „kritiky vlády“ k mnohem rozdílnějšímu rámcování migrační krize. Zatímco všechny tři 

weby shodně akcentovaly otázku kvót, nezabývaly se Sputnik a Aeronet takovou mírou 

„ne/schopnosti“ české vlády či Evropské unie migrační krizi řešit tak, jak tomu bylo 

v případě PL. Oproti tomu byl v negativním kontextu v případě Aeronetu zmiňován hlavně 

Brusel, který byl de facto za tuto „neschopnost“ či přímo „zájem na migrační krizi“ jakožto 

komponentu globalizačního procesu obviňován. Stejně tomu tak bylo v případě Sputniku, 

který českou vládu kritizoval v mnohem menším měřítku než Evropskou unii. 

Nejvýraznějším rozdílem mezi těmito weby se stalo slovo „elity“, které byly v negativním 

kontextu nejčastěji zmiňovány v článcích Aeronetu. Šlo především o „elity“ z Bruselu, české 

vlády, či jedince z české společnosti, které rozhodovaly o tom, jakým způsobem má být 

problematika migrace nahlížena a řešena. 

4.1.4.5 Národní identita – shody 

V rámci tematické kategorie „národní identity“ došlo ke vzácné shodě, kdy byl 

nejpoužívanějším heslem ve spojitosti s migrací „islám“. Všechny tři weby zároveň 

akcentovaly slova „národ“ (nejčastěji ve spojitosti se suverenitou) a „kulturu“, která 

odkazovaly na společné hodnoty, tradice a území. Náboženskou příslušnost migrujících 

velmi často zmiňovaly PL a Aeronet, přičemž tyto dva weby se spolu shodují právě na 

rámcování migrace jako islámského/muslimského nebezpečí. Sputnik, Aeronet a PL se 

shodovaly v minimálním užití slov jako „morálka“, „kříž“ či „asimilace“. V případě slova 

„sebevražda“ zase došlo k jejímu nulovému využití ze strany PL a Sputniku. 
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Graf č. 19 - Srovnání počtu výskytů v rámci tematické kategorie „národní identita“ 

 

4.1.4.6 Národní identita – rozdíly 

 V případě této tematické kategorie dochází k největšímu odlišení mezi třemi 

dezinformačními weby, a to především díky jejímu největšímu zastoupení u deníku Aeronet. 

Ačkoli všechny tři weby dávaly do souvislosti s migrací a národní identitou slova jako 

„islám“ a „muslim“, byla tato slova v drtivé převaze užívána právě v článcích Aeronetu. 
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Kromě hesel „ztratit“, „kříž“ či „radikální“ byla všechna ostatní v případě Aeronetu 

v převaze. Frekvence užití těchto hesel byla naopak ve všech případech mimo „morálky“ 

nejnižší u Sputniku. Ačkoli graf napovídá, že Aeronet byl v otázce národní identity v určitém 

souladu s PL, nespojoval Aeronet s migrační krizí pouze „islám“ a „muslimy“, ale i arabskou 

národnost či s islámem související vedlejší prvky jako „Korán“, „islámské právo/šaría“, 

„islamizaci“ a „islamisty“. Oproti jiným se taktéž odvolával na „západní civilizaci“ a její 

„kulturu“, „hodnoty“ a „tradice“. V celkem velké míře se v článcích Aeronetu objevovalo 

i slovo „křesťanství“, které bylo prezentováno jako součást české kultury a národní identity. 

Aeronet tak migrační krizi spojoval přímo s otázkou ohrožení národní identity skrz islám 

a muslimy, kteří nejen, že ohrožují identitu české společnosti islámskými zvyklostmi, ale 

i samotnou víru, která je pro tuto společnost charakteristická. Mimoto se v článcích 

objevovala i explicitně zabarvená slova jako „vlastizrádce/sluníčkář/vítač/pravdoláskař“, 

které se například na Sputniku neobjevila ani v jednom případě. 

4.1.5 Výsledky obsahové analýzy 

Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoli se dezinformační weby v určité frekvenci užití 

jednotlivých hesel shodovaly, lze na základě získaných dat vyvodit jejich významnou 

odlišnost. Zatímco Aeronet se ve svých článcích z let 2015–2016 v souvislosti s migrací 

a Českou republikou zabýval především ohrožení národní identity skrz islám a muslimy, PL 

a Sputnik kladly důraz především na bezpečnost. Z množství výskytu jednotlivých hesel lze 

taktéž vyvodit, že zatímco v případě Aeronetu se hesla související se všemi třemi 

kategoriemi objevují více než 38krát, v případě PL a Sputniku se jedná pouze o více než 18 

a 10 výskytů na článek. Aeronet je tak výjimečný svou více než dvojnásobnou frekvenci 

užívání zkoumaných hesel. I množství předkládaného textu je Aeronet nejvýraznější, jelikož 

se svými 202 normostranami o 48 překonává PL a o celých 142 Sputnik. 

Sputnik je až na výjimečné častější užití některých hesel v otázce rámcování migrace 

mírnější než zbylé dva weby. V otázce bezpečnosti jsou užita slova neevokující přímou 

hrozbu, jako tomu je například v případě Aeronetu heslem „džihád“ či PL slovem „hrozba“. 

Problematika národní identity je Sputnikem taktéž akcentována pouze s ohledem na slova 

„islám“ a muslim“, která se ve srovnání s Aeronetem objevují spíše sporadicky. 

V souvislosti s kritikou vlády jsou pro všechny tři dezinformačními weby nejvýznamnějšími 

hybateli slova jako „kvóty“ či „Brusel“. 
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Otázka migrace byla prostřednictvím bezpečnosti rámcována hlavně PL, kdy byla 

následována problematikou národní identity. PL a Aeronet si byly v rámcování migrace ve 

svých článcích velmi podobné, přesto byl však co do počtu užitých hesel výjimečný 

především Aeronet. 

4.2 Diskurzivní analýza dezinformačních webů ve 

vztahu k migraci a ČR 

Diskurzivní analýza umožňuje autorovi zkoumat to, co v daných textech nebylo 

přímo vyjádřeno a také způsob zasazení daného tématu do kontextu. Vzhledem k tomu, že 

užitý diskurz reflektuje sociální realitu a konstruuje smysl a význam objektů, institucí 

a aktérů, stává se tak nositelem ideologie. Jazyk a text jako takové nemají význam, dokud 

nejsou užity v daném kontextu. Diskurzivní analýza tak zkoumá nejen text, ale i to, kým byl 

vydán, kdo je autorem textu, pro koho je tento text určen a čeho se autor tímto textem snaží 

dosáhnout. 

Právě ve vztahu k migraci v souvislosti s Českou republikou se v rámci dezinformačních 

webů se setkáváme se specifickým diskurzem, a to za užití jazykových obratů, které byly 

přiblíženy v předešlé kapitole. Některé texty spojovaly problematiku migrace a ČR 

s bezpečností, jiné s národní identitou či se problematika migrace stala podnětem pro kritiku 

vlády. Zatímco obsahová analýza autorce pomohla určit, který z dezinformačních webů 

spojoval v letech 2015–2016 téma migrace a České republiky s danou tematickou kategorii 

nejčastěji a za užití jakých hesel, umožňuje nám diskurzivní analýza pochopit užití jazyka 

a daných hesel v kontextu. 

Kvalitativní analýza bude postavena především na metodě Jamese Paula Geeho, který jazyk 

chápe jako prostředek umožňující reciproční vznik významů, ale který také umožňuje 

konstrukt nejrůznějších identit. Následují podkapitoly, které budou rozděleny dle 

jednotlivých dezinformačních webů a tematických kategorii, budou na základě sedmi tzv. 

„building tasks“ zkoumat užitý diskurz. Těmito „building tasks“ jsou významy, které 

vysvětlují, jak je dané téma v rámci textu zvýznamňováno, aktivity, které popisují, jaký druh 

aktivit se v textu objevuje, identity, které nám umožňují pochopit konstrukce identit 

v článcích, vztahy, které popisují vztahy či sounáležitost tvořené v rámci textu, politika, která 

vysvětluje, jak má být určitý člověk/skupina/instituce chápán a jakých sociálních statků 
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nabývá, spojení, která poukazují na konstrukci vzájemné souvislosti mezi danými 

skutečnostmi a znakové systémy a vědění, které zkoumají, jakým způsobem jsou dané řečové 

akty či gesta spojovány s určitým člověkem/skupinou či institucí. Za účelem vyobrazení 

toho, jakým způsobem je jazyk užit v jednotlivých textech, budou aplikovány následující 

podpůrné otázky: 

- Za užití jakých diskurzivních praktik jsou určité věci zvýznamňovány? Co je 

v textu zdůrazňováno a co nikoliv? 

- Jaký druh aktivity či praxe tato komunikace vytváří? Které sociální skupiny, 

instituce či kultury podporují a normalizují určitý druh aktivit? Jaká je 

nejdůležitější či hlavní aktivita (či řada aktivit), které se v dané situaci v článku 

objevují? 

- Jaké vztahy či identity (role, pozice) vzhledem k průvodním jevu osobního, 

sociálního a kulturního vědomí a víry (poznání), citů (vlivů) a hodnot jsou k dané 

situaci relevantní? Jak jsou tyto vztahy a identity díky použitému jazyku 

popsány? Jakým způsobem jazyk autora popisuje identity jiných lidí, jaké druhy 

identity autor uznává ve vztahu k ostatním či jemu samému? Jakým způsobem 

autor popisuje ostatní a který typ identit autor „vzývá“, aby se dané skutečnosti 

věnovaly? Kdo je součástí popsané identity, role či pozice v textu? 

- Jaké druhy vztahů se užitý diskurz snaží v textu i mimo něj nastavit či změnit? 

Jakým způsobem je jazyk užíván za účelem vytvoření či udržení vztahu vzhledem 

k lidem, čtenářům, sociálním skupinám, kultuře či institucím? Pomocí jakého 

diskurzu tvoří daná spojení sounáležitost a o jaký druh sounáležitosti jde? 

- Jakým způsobem jsou užita slova a gramatické jevy, aby vytvořily to, co se počítá 

jako sociální statek a jak je distribuuje či odebírá v rámci textu? Jakým způsobem 

jsou slova a jazyk užity, aby vytvořily určitý názor na to, jak mají být sociální 

statky distribuovány ve společnosti? Které sociální statky jsou za užití jazyka 

(tedy status, moc, aspekt pohlaví, rasa, třída či přímo dané společenské sítě a 

identity) relevantní (či irelevantní) v daném textu? Co je díky užitému diskurzu 

určeno jako „správné“, „hodnotné“, „normální“ či „morální“? 

- Jaká spojení se diskurz v daných článcích snaží vytvořit? Co je v textu 

považováno za relevantní a související a jaké vztahy či vazby jsou spíše 

ignorovány? 
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- Jaké znakové systémy (řeč, obrázky, gesta) jsou relevantní (či irelevantní) v dané 

situaci? Jakým způsobem jsou činěny relevantními (irelevantními)? Které 

znakové systémy, způsob získávání vědění a soubory přesvědčení mají v daném 

textu přednost? 

Ačkoli bude tato analytická část práce založena především na Geeho metodě, budou texty 

podrobeny i dalším prvkům diskurzivní analýzy. Autorka bude během zkoumání diskurzu 

na základě „building tasks“ brát zřetel i na užité jazykové figury – metafory, hyperboly 

a ironie – které jsou jak prostředkem rámcování, tak nástrojem odůvodňování. Tyto figury 

nejsou nositelem obsahu, ale způsobu, jakým jsou dané skutečnosti řečeny a přidávají 

danému textu na naléhavosti. V rámci výzkumu článků nemohou být opomenuty ani titulky 

jednotlivých článků, které právě v případě dezinformačních webů hrají ústřední roli. Název 

a úvodní odstavec totiž prezentuje uváděné téma tak, jak je definováno danou platformou 

a může tak podpořit preferovanou verzi rámcování daného tématu. V případě 

dezinformačních webů jsou právě titulky a perexy velmi zavádějící, kdy pouze částečně či 

minimálně odpovídají tomu, co z daného článku vyplývá. 

Pro přehlednost kvalitativní analýzy bude tato kapitola rozdělena do tří částí, a to na 

základě jednotlivých dezinformačních webů. Ty budou dále rozčleněny dle jednotlivých 

tematických kategorií. Každá z těchto tematických kategorii bude pracovat s texty ze dvou 

náhodně vybraných článků, které do této kategorie spadají. V rámci těchto jednotlivých 

podkapitol budou analyzovány skutečnosti, které autorce v závěru této práce umožní 

zodpovědět následující výzkumné otázky: 

- Jaký je na základě metody kvalitativní analýzy Jamese Paula Geeho obraz 

migrace ve vybraných webech? 

- Jaké jazykové figury jsou v souvislosti s migrací a Českou republikou nejčastěji 

užívány? 

- Z jakých metaforických příběhů čerpá v článcích užitý diskurz? 

- Odpovídá rámcování migrace v některých z těchto webů teorii morální paniky? 

V závěrečné části práce zodpoví autorka zároveň i hlavní výzkumnou otázku, která zní:  

- V čem se od sebe jednotlivé dezinformační weby v souvislosti s rámcováním 

tématu migrace ve vztahu k České republice liší? 



 

 

76 

4.2.1 Parlamentní listy 

 Z obsahové analýzy předešlé kapitoly vyplynulo, že převážná většina článků 

týkajících se migrační krize v souvislosti s Českou republikou vydaných v letech 2015–2016 

odkazovala na problematiku bezpečnosti. Hesla týkající se národní identity se v článcích 

neobjevovala tak často a ke kritice vlády zde docházelo ještě méně. V rámci následující 

analýzy byly ke každé tematické kategorii vybrány dva články, a to tak, aby jejich vyznění 

odpovídalo celkovému rámcování migrace ve vztahu k ČR za určené časové období.  

Celkový počet článků týkajících se zkoumaného tématu byl 52, přičemž 23 z nich bylo 

vysloveně negativních (byly charakteristické významným odporem vůči přijímání 

uprchlíků). 21 článků bylo spíše neutrálního charakteru, u některých z nich se však 

objevovaly zavádějící titulky a perexy vyvolávající negativní emoce a rozhořčení. Zbylých 

8 článků, které migraci nepopisovaly jako negativní fenomén či bezpečnostní hrozbu byly 

publikovány ve formě interview s osobnostmi neshodujícími se s názory antiimigračního 

a antiislámského spektra (lze je tedy označit za pozitivní). Na základě této skutečnosti byly 

vybrány pro každou tematickou kategorii 2 články, které tomuto rámcování odpovídají.  

4.2.1.1 Bezpečnost 

  Pro kvalitativní analýzu textů spojujících bezpečnost s migrační krizí a Českou 

republikou byly vybrány následující články:  

- „Migrace a islám“, PL, 16. března 2015 

-  „Zapomeňte na humanitarismus, je-li migrace zbraň. Analytik Jan Schneider 

zkoumá, kdo chce, aby v Evropě byla krvavá řež“, PL, 14. ledna 2016 

Způsob rámcování tématu migrace je zřejmý již z názvů daných článků, ve kterých se 

objevují hesla jako „zbraň“ či „krvavá řež“. V případě článku „Migrace a islám“ titulky 

odpovídají následnému textu, migrace je zde však výslovně spojována s náboženskou 

příslušností migrujících. „Zapomeňte na humanitarismus, je-li migrace zbraň. Analytik Jan 

Schneider zkoumá, kdo chce, aby v Evropě byla krvavá řež“ lze nicméně označit za 

minimálně velmi zavádějící titulek, vzhledem k tomu, že ve čtenáři evokuje pocit, že právě 

„migrace“ má být důsledkem „krvavé rži“.29 

                                                

29 Již v perexu článku se přesto objevuje věta „Manipulace s emocemi a strachem odevšad vystrkuje ďábelské 
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Významy 

Migrační krize byla, co se týče jejího důsledku pro Českou republiku, často 

spojována se slovy přímo evokujícími nebezpečí „hrozby“, ale i hrozících „konfliktů“. 

Jednalo se přitom vždy o uprchlíky z Blízkého východu či Afriky. V článcích ke 

zvýznamňování hrozby docházelo i připomínáním existenciálního nebezpečí, v souvislosti 

s kterým byl zmiňován například terorismus. Akutnost situace je zdůrazněna poukázáním 

na některé země, které jsou připraveny sáhnout po výjimečných opatřeních. 

„Jaká existuje hrozba „odplaty“? Je možné se tomu ještě vyhnout? A do jaké míry hrozí, 

když ne občanská válka, tak vážné střety mezi imigranty a původními Evropany?“; „Je 

otázkou, nakolik je EU připravena čelit narůstajícímu konfliktu“; „Přijde-li ale milion 

uprchlíků, začne jít oboustranně o život“; „Polsko a Maďarsko jsou zřejmě připraveny jít až 

na hranici zákonů“; „Dále nevíme, kolik vycvičených teroristů je mezi běženci.“; 

„z prvního přívalu utečenců“ 

Téma migrační krize bylo často spojováno s čísly („milion“, „půl milionu“) či výrazy 

týkajícími se vodních mas („vlna“, „proud“, „příliv“). Ty evokují obavy z přílišného 

a náhlého navýšení počtu migrantů, kteří jsou zároveň považováni za bezpečnostní hrozbu. 

V tomto případě se zde setkáváme s užíváním metafor a hyperbol. „Vlna“, „proud“ a „příliv“ 

představují násilný průnik vody – ve spojení se slovem „migrační“ je tento násilný průnik 

spojen s migranty. Hyperboly se objevují především ve spojitosti se slovy „milion“, 

„enormní“ či „nezvládnutelná“, která nebezpečnost situace v souvislosti s migrační krizí 

zveličují. 

„něho je současná migrační vlna nezvládnutelná ne kvůli počtu, ale protože“; „Prezident 

Zeman, ale nejen on, varoval, že do té doby přijde dalšího minimálně půl milionu 

migrantů“; „aby se před migrační vlnou ochránily“; „enormně vzrostl příliv migrantů do 

Evropy. Z následující mapy je patrné, že nejsilnější proud je veden ze severní Afriky“; „se 

                                                

rohy, nenechme se unést prvoplánovými reakcemi.“ Dále se v článku dočteme, že: „Ten milion uprchlíků, 

rozloží-li se jejich příchod na několik generací, dokážeme zvládnout. Bude to fuška, ale myslím, že nebudeme-

li si ubírat síly hysterií a přestrašením, dokážeme dost.“ Spojení „krvavá řež“ se následně objevuje až v tomto 
výroku: „Přijde-li ale milion uprchlíků téměř jedním vrzem, zapomeňte na humanitarismus. Je to válka. Přesně 

podle studie 'Migrace jako zbraň‘. Nezlobte se ani tak na migranty, že se nechali ve své bídě zneužít. Hledejte 

za nimi iniciátory, kteří ten šílený danse macabre spustili.“ Ačkoli se v daném článku zmínka o „krvavé rži“ 

objevuje a migrační krize je konspirativním způsobem spojována s vlivem určitých skrytých aktérů, není 

celkové vyznění článku vůči migrační krizi negativní. 
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zabývat tím, proč se vlastně ty davy migrantů hnuly, když přitom“ 

V článcích se objevilo i specifické slovo džihád, které přímo evokuje nejen z něj plynoucí 

nebezpečí, ale i náboženskou příslušnost migrantů, která má být pro naši společnost hrozbou. 

I v tomto případě se zde setkáváme s metaforou, a to ve formě „migračního džihádu“, který 

neevokuje nic jiného než ozbrojený boj vedený právě prostřednictvím migrace. 

„Setkal jsem se již s termínem – migrační džihád.“ 

Aktivity 

V článcích se objevují narážky na práci tradičních médií a novinářů, kteří o problému 

migrace „záměrně mlčí“, aby nedocházelo k vyostření situace (které by dle PL bylo 

ospravedlnitelné). Kritizovány jsou zároveň i nevládní organizace, jejichž existence má 

záviset právě na migraci. 

„novináři, a obzvláště ti seriózní, připojili k informačnímu embargu a několik dní o násilí 

neinformovali“; „Různé nonprofitní organizace často čísla navyšují, aby obhájily svoji 

existenci“; „ukázala se také snaha zabránit zveřejnění těchto informací jak ze strany 

německých úřadů, tak některých médií“ 

Kritizován je nicméně i neobjektivní a značně neférový přístup Evropanů k migrační 

problematice. Zatímco Arabové bývají terčem kritiky za sexuální obtěžování evropských 

žen, je v analyzovaném článku naznačeno, že se podobného chování dopouští i Evropané. 

„kolik Evropanů jezdí uspokojovat své pedofilní choutky někam do Asie“ 

Články se zmiňují i o problematice převaděčů, kteří tehdy operovali především v Turecku 

a kteří uprchlíkům slibovali „skvělý život v Evropě“. Ti měli rovněž zapříčinit velké číslo 

migrantů mířících do Evropy. 

„Arabští náhončí slibují lidem v utečeneckých táborech či vesnicích skvělý život v Evropě“ 

Identity 

Uprchlíci jsou často popisováni jako mladí muži určitého vzezření, kteří se dopouští 

násilí (nejčastěji na ženách) a jiných kriminálních aktivit. Má se zároveň jednat o lidi, kteří 

se nechtějí integrovat do společnosti. V článcích se jen minimálně poukazuje na fakt, že se 

jedná o lidi prchající před válkou a jsou ve velké většině nazýváni pouze jako „imigranti“.  

„přijmout tolik imigrantů“; „odkud imigranti přichází“; „mezi imigranty a původními 
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Evropany“; „rozdělovat všechny běžence“; „že součástí skupin útočníků arabského 

a afrického vzhledu byli i muži ze současné migrační vlny“; „protože většinou jde o mladé 

muže“; „podle Petra Robejška jsme viděli chování nájezdníků v praxi“; „možné další 

hrozby terorismu, organizovaného násilí třeba právě vůči ženám atd.? Jak v tomto smyslu 

vnímat návrh Belgie zavést pro azylanty kurzy chování k ženám?“; Viděli jsme chování 

zanedbatelného procenta kriminálně smýšlejících, nebo je namístě obava z většiny migrantů 

a jejich údajné neochoty se asimilovat a vést evropský způsob života?“ 

Objevují se však zároveň výroky zpochybňující tento pohled a poukazující na to, že to, jak 

se chovají uprchlíci, se zároveň neodlišuje od našich vlastních zvyků. 

„Jak jim vysvětlit, že právo prý platí pro všechny stejně, přičemž Hans smí Gertrudu 

plácnout po zadku a štípnout do bradavky, je to takový milý folklórní zvyk – ale když totéž 

udělá učenlivý cizinec, je to hnusný pokus o znásilnění!“ 

V článcích dochází i ke kritice a pejorativnímu označení těch, co navrhují navracení 

uprchlíků do jejich rodných zemí, přičemž není někdy vůbec jasné, odkud migranti 

pocházejí. 

„Ono se vůbec nic nestane, když nám někteří chytráci v rámci těch příprav vysvětlí“ 

V článcích je rovněž hodnocena neochota původních obyvatel řešit příčiny migrační krize. 

Český čtenář je tudíž ubezpečen, že není bezcitný, pokud odmítá přijímání uprchlíků na 

základě kvót, ale že je naopak dobře, že je ostražitý. Pro český národ je zároveň důležité řídit 

se podle toho, co je pro něj výhodné. 

„Nebudeme-li se zabývat tím, proč se vlastně ty davy migrantů hnuly“; „s vědomím, že to, 

co se děje za naší hranicí, nás nezbavuje soucitu a sounáležitosti se západní demokracií. 

To však neznamená ztrátu ostražitosti“; „nemůžeme primitivně stát proti všemu, co vychází 

z Bruselu, ale spolupracovat tam, kde je to pro nás výhodné či nezbytné“ 

O migrantech je taktéž často informováno v trpném rodě jako o lidech, které je třeba 

„zachytit“ či „zaevidovat“. Téma migrace je tímto způsobem dehumanizováno. 

„Jedná se o lidi, kteří byli zachycení. Musíme připustit, že mnozí se do Evropy dostali, aniž 

byli zaevidováni.“ 

Vztahy 

Otázka vzájemné sounáležitosti se objevuje v rámci daných textů na několika 
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místech a je stavěna na rozdílných pilířích. Spojujícím prvkem je například podobný 

(negativní) přístup k přijímání uprchlíků, který je především projevem opatrnosti. Většinu 

z následných výroků spojuje identifikace promlouvajícího se čtenářem, a to skrz 1. osobu 

množného čísla. 

„Vždy musíme vážit na jedné straně ekonomický přínos migrace a náš soucit a na druhé 

straně bezpečnost České republiky“ 

Současně je zde vzájemná sounáležitost budována na základě jasného přístupu k evropské 

migrační politice, které se Česká republika nemá podřizovat. Je však rovněž důležité, 

abychom nepřišli o výhody, které pro nás z členství v EU plynou. Za významné jsou 

považovány zkušenosti, které máme s východoevropskými zeměmi a Balkánem, a které mají 

být přidanou hodnotou ČR v EU. 

„Vyplývá nám nutnost podílet se na rozvoji společné evropské migrační politiky. To však 

neznamená bezhlavě se podřizovat všemu, co administrativa EU navrhuje.“; „Je jím naše 

dlouholetá i historická zkušenost s východoevropskými státy bývalého sovětském bloku a se 

státy Balkánu“; „Pokud rezignujeme podílet se na společném systému, hrozí nám opuštění 

Schengenského prostoru.“ 

Český čtenář je v rámci jednoho z článků nicméně i kritizován, a to na základě svého 

přístupu k migrační krizi. Češi by se měli vzdát hysterie a strachu, který by se jim 

v budoucnu mohl „vymstít“ a měl by migrační krizi řešit konstruktivně. 

„Lžeme si do vlastní kapsy“ Mrzí mě ta malomyslnost, kterou cítím pod tím laciným 

strachem – nebo je to lenost? Nebo nedomrlost? Každopádně je to nedůstojné“; „zavést 

inteligentní a humánní opatření, [...], nemuseli bychom z toho mít vůbec žádné pupínky. 

[...] dělat rozmyšleně, s předstihem, o vlastní vůli, [...] nemuseli učinit ani inteligentně, ani 

humánně. Co je třeba ale neustále opakovat, vymstilo by se to v důsledku především nám 

samým“ 

Politika (distribuce sociálních statků) 

Migranti jsou v analyzovaném vzorku popisováni jako lidé, kteří by neměli nabývat 

stejných práv jako my. Tento názor je prezentován na základě svobody volného pohybu 

v rámci schengenského prostoru, který by vzhledem k násilné povaze migrantů mohl 

ohrožovat i ČR. Možnost nabývat sociálních statků je zároveň přisuzována na základě 

etnické příslušnosti, protože migranti z Evropy mají mít lepší integrační potenciál. Migranti 
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jsou totiž například líčeni jako lidé, na které neplatí „mírné“ evropské zákony.  

„Dalším negativem je, že azylanti z jiné členské země získají právo volného pohybu, aniž 

bychom měli jedinou možnost jejich přijetí regulovat.“; „poznamenal, že 600 ukrajinských 

rodin má vyšší integrační potenciál než 60 syrských“; „je třeba zmínit, je národní 

příslušnost migrantů“; „protože nehrozí žádné drakonické tresty“ 

Spojení 

Nejčastěji zmiňovaným faktem spojovaným s migrační krizí je bezpochyby 

bezpečnost. Uprchlíci jsou nejčastěji spojováni s hrozbou terorismu a násilím, které by 

ohrozily náš dosavadní komfort. Neochota spolupracovat s EU kvůli migrační krizi je 

zároveň spojována s povinností jednotlivých členských států, které se nás netýkají. 

„možné další hrozby terorismu, organizovaného násilí třeba právě vůči ženám atd.?“; 

„Pokud rezignujeme podílet se na společném systému, hrozí nám opuštění Schengenského 

prostoru“; „ochrana hranic je ve výlučné pravomoci členských států“ 

Znakové systémy a vědění 

Rámcování migrační krize je často ovlivněno těmi, kteří se k ní vyjadřují. Ačkoli ve 

své podstatě nemají s problematikou migrační krize žádnou spojitost, je jejich názor 

podepřen funkcí, která je lidmi považována za seriózní a evokující odbornost. To však platí 

především v případě, že jsou vůči migrační krizi spíše kritičtí či zastávají přímo negativní 

postoj. Tento fenomén lze přiblížit na základě výroků týkajících se médií, jejichž serióznost 

a prestižnost je zmiňována pouze v případě, že je v nich směřována kritika vůči přístupu 

evropských států k migrační krizi. 

 „někdejší zpravodajec BIS, za minulého režimu signatář Charty 77, v současné době 

spolupracovník Lidových novin a České pozice Jan Schneider“; „americký prestižní deník 

New York Times přinesl komentář Rosse Douthata, který varuje“; „že se novináři, 

a obzvláště ti seriózní, připojili k informačnímu embargu“ 

4.2.1.2 Kritika vlády 

Tato tematická kategorie zaznamenala během obsahové analýzy článků PL nejmenší 

počet zmínek. Články, které se této kategorie týkají nejvíce, jsou následující: 

- „Seďa (ČSSD): Politika ČSSD vůči nelegální migraci nestahuje ČR mimo hlavní 

proud“, PL, 9. listopadu 2015 
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- „Odpudivá Česká televize vysílá jak za bolševika. Zeman má pravdu, migrace je 

gigantická zhouba nás všech. Jediné Rusko bojuje s terorismem. Klausův 

spolupracovník promluvil“, PL, 20. listopadu 2015 

V souvislosti s druhým článkem lze poukázat na řadu manipulativních technik, kterých se 

PL dopouští. Heslovitý popis, který nedostatečně reflektuje informace podávané v článku, 

ale především výrazy evokující negativitu jako „odpudivá“ či „gigantická hrozba“ 

(hyperbola se v tomto případě objevuje již v titulku), se snaží čtenáře rozhořčit. Název tak 

již dopředu manipuluje a nutí již dopředu k vytvoření jasného názoru na dané téma. 

Významy 

Články týkající se kritiky vlády za její přístup k migrační krizi jsou charakteristické 

upozorňováním na neschopnost vlády tuto problematiku řešit. Nejčastěji kritizovaným je 

„podřízený“ přístup vůči Evropské unii. Zároveň je vychvalován český postoj, který 

v Evropské unii není ojedinělý. V článcích se objevují hyperboly „absolutní“ a „naprosto“, 

které předkládané téma zvýznamňují. 

„katastrofálně zoufalá úroveň současných politiků“; „jde už i o povinnost navrhovanou 

domácí legislativu podřizovat bruselskému dozoru. Pravomoci národních parlamentů se po 

ratifikaci Lisabonské smlouvy smrskly na absolutní minimum“; „naprosto neschopná, 

blátivá generace současných politických elit“; „tyto kvóty odmítají nejen země Visegrádu, 

ale i další členské země EU“ 

Aktivity 

Evropská unie je označována za hlavního strůjce migrační krize, jejíž důsledkům 

v současnosti čelí a která se svou zodpovědnost snaží přenést na Česko prostřednictvím 

povinných uprchlických kvót. Evropa je pak společně s naší vládou prezentována jako 

instituce „selhávající“ v řešení migrační krize – „gigantické hrozbě“. 

„Evropská civilizace čelí gigantické hrozbě“; „EU migrační krizi způsobila [...], politických 

elit, které se utápějí v záplavě hezkých slov a řeší povrchní drobnosti. Odvahu pojmenovat 

a řešit podstatu problémů však nemají“; „česká vláda i česká politická reprezentace, nejen 

sociální demokraté, odmítají povinné kvóty [...]“ 

Identity 

Česká vláda je popisována jako instituce bez jakékoli politické síly, která rezignovala 
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na svou službu „národním zájmům“, a která je plně v područí „Bruselu“. Čeští politici jsou 

tak vykreslováni jako zbabělí jedinci, kteří nejsou s to bojovat za hodnoty vlastního státu 

a pouze se schovávají za „hezká slova“. 

„katastrofálně zoufalá úroveň současných politiků“; „zástěrkou nadnárodnímu vládnutí 

z Bruselu“; „liberální demokracie v EU již neexistuje a instituce, které o ni mají pečovat, 

slábnou“; „Je vláda věcí našich v rukou našich – českého lidu? Nebo je jinde?“; „Svým 

útokem na národní stát, na jeho hranice, na pojmy jako vlastenectví, národní hrdost, 

příslušnost ke kulturní entitě“; „politických elit, které se utápějí v záplavě hezkých slov a 

řeší povrchní drobnosti. Odvahu pojmenovat a řešit podstatu problémů však nemají“ 

Prostor na PL však dostaly i osobnosti, jejichž výroky se vůči výše zmíněným ohrazují. 

Přístup české vlády je ceněn právě kvůli jejímu jasnému odmítnutí uprchlických kvót 

a zároveň i jejímu soucitu k uprchlíkům. 

„Není pravdou, že miliony běženců nechávají českou vládu či naši společnost 

lhostejnými“; „Přece zodpovědností každé vlády musí být na prvním místě zajištění 

bezpečnosti svých občanů“ 

Vztahy 

Zkoumaný text se v případě tvorby vzájemných vztahů dotýká především otázky, 

zda je český národ stále schopný se vzchopit a bojovat za své „hodnoty“. Současný přístup 

české společnosti ke způsobu vládnutí je zde kritizován, a to i kvůli jeho průvodním jevům 

– vzrůstajícímu nebezpečí, kterému se nemá kdo postavit. Český občan je tak vyzýván, aby 

byl politicky aktivnějším a uvědomělejším a přicházejícímu nebezpečí tak zamezil. 

„zda my sami vůbec chceme, abychom [...] svobodně vládli [...], je nám to [...] už vlastně 

jedno [...], nám vlastně vyhovuje, když nám to někdo jiný nalinkuje a my pak na něho 

můžeme nadávat“; „návrat vlády věcí našich do rukou našich“; Pokud si neuvědomíme, 

že si o sobě chceme rozhodovat my sami“; „sami nevíme, v co máme věřit, [...] a obsah 

slova svoboda si asi vyplňujeme pouze volností cestovat bez překážek“; názorová tekutost 

a plytkost natolik otupuje naše instinkty přežít [...], nejsme schopni rozpoznat ohrožení 

naší civilizace současnou běženeckou invazí“; „Aktivního, sebevědomého, svobodného 

občana, který si návrat ke svobodě co nejrychleji vynutí u volební urny“ 

Politika (distribuce sociálních statků) 
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České vládě je přisuzován buď charakter instituce, která svou moc prosazuje skrz 

úředníky díky dotacím, které získává z EU a která tudíž nemá nárok na uznání ze strany 

českého občana, nebo právě naopak instituce, která má dle daných regulí právo na svůj 

postoj, a která, na rozdíl od jiných zemí, jednala již od počátku správně a její kroky by měly 

být českým občanem nahlíženy pozitivně. 

„o nás nejlépe postará stát se svými úředníky a bez dotace se už nedá ani rána“; „česká 

vláda i česká politická reprezentace, nejen sociální demokraté, odmítají povinné kvóty, je 

nejen logické, ale i v souladu s právem Evropské unie“; „teď řadu těchto dříve odmítaných 

opatření Evropská komise přijala za své, i když si myslím, že je to pět minut po dvanácté“ 

Spojení 

V otázce kritiky vlády se v textech objevilo několik případů spojování migrační krize 

a přístupu Evropské unie k událostem z české historie. Šlo tak například o metaforické 

srovnání současné politické situace s tou za minulého režimu. Nejčastěji se jednalo o návrat 

k jakýmsi „komunistickým pořádkům“ a sovětské nadvládě, došlo ale i na spojení politické 

situace se stěhováním národů, které trvalo od 4. do 7. století a mělo za následek rozpad Říma. 

Nebyla opomenuta ani bitva na Bílé hoře, jejíž výsledek měl za následek násilnou 

rekatolizaci českého obyvatelstva a náboženský fundamentalismus, který má být 

v současnosti představován migranty. Na obranu vlády k jejímu negativnímu stanovisku 

vůči kvótám je zmiňována neúspěšná integrace Romů v ČR. 

„jsme zase spokojeni s průměrem“; „ona vláda už je zase mimo naše území“; „ve svém 

důsledku omezují jejich svobodu stejně jako kdysi komunisté“; „stěhování národů a stejně 

jako kdysi Římané“; „bitvu na Bílé hoře [...], zejména její rekatolizací. A že to nebyla doba 

pro svobodu náboženského vyznání příznivá [...], kam vede náboženská ideologie 

a náboženský fundamentalismus“; „zapomínat na nepovedenou integraci Romů“ 

Znakové systémy a vědění 

V případě této tematické kategorie byla kritika vlády projektována skrz autoritu Jana 

Ámose Komenského, který ve svém tehdejším výroku ze 17. století reagoval právě na 

politickou situaci v Čechách po bitvě na Bílé hoře, kdy český národ ztratil veškerou 

suverenitu. I v tomto případě se tak jedná o metaforické vyjádření. Důležitost vyznění celého 

článku však propůjčovala již informace uvedená v názvu článku – a to fakt, že se k migraci 

a postoji české vlády vyjadřoval spolupracovník bývalého prezidenta ČR.  
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„citát J. A. Komenského, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český‘“; „Klausův 

spolupracovník promluvil“ 

4.2.1.3 Národní identita 

 Obsahovou analýzou vyhledávaná hesla ve spojitosti s národní identitou se v případě 

PL objevovala častěji než v případě kritiky vlády. Za účelem zkoumání kontextu, ve kterých 

se tyto výroky vyskytovaly, byly zvoleny články pouze negativního charakteru, a to 

vzhledem k faktu, že články pozitivního ražení týkající se ohrožení národní identity se na 

PL v roce 2015–2016 téměř neobjevovaly: 

- „Migrace je řízená, ochraňme národ, praštil do toho šéf veteránů a je zle. A PL 

přinášejí jeho další slova“, PL, 16. května 2016 

- „Celý islám je perverzní, jejich Mohamed byl pedofil. Sedm migrantů 

znásilňovalo několik hodin ženu, policie má přikázáno to tajit. Promlouvá 

krajanka z Německa slavná od Jílkové“, PL, 22. září 2016 

Titulky zkoumaných článků pracují s výrazně explicitními výrazy, které v čtenáři již 

dopředu probouzí pocit ohrožení, případně znechucení. Součástí je, mimo jiné, i konspirační 

teorie popisující migraci jako někým „řízený proces“. Tyto titulky dokazují zájem PL 

především o šokující vyjádření, a to vzhledem k tomu, že ani „šéf veteránů“ Jaroslav 

Vodička a ani „krajanka z Německa“, Jana Yngland Hrušková, nemají jakoukoli profesní 

spojitost ani odborné zázemí spojující je s problematikou migrace. 

Významy 

Na národní identitu je v případě zkoumaných textů apelováno především skrz 

ohrožení – a to jak existenční, tak kulturní, náboženské či morální. Uprchlíci jsou zde 

vykresleni jako „barbaři“ dopouštějící se „násilí“, ke kterému jsou „vychováváni“. Zároveň 

je zde zmiňována zahraniční zkušenost, která má Čechy varovat před přijímáním uprchlíků. 

Češi jsou popisováni jako „křesťané“ oponující „muslimskému“ vlivu. Některé výroky jsou 

charakteristické metaforami – „hřejeme si na prsou hady“, „barbaři už přelézají hradby 

Říma“. 

„barbaři už přelézají hradby Říma“; „už z Německa tyto zprávy pronikají, tu pokus o zabití, 

útok na skupinu mladých lidí, tu sexuální násilí o silvestrovské noci“; „Je třeba ale myslet 

na ochranu našich občanů, našich zájmů a našich kulturních, náboženských 

a demokratických hodnot“; „Druhé generace uprchlíků jsou ještě mnohem agresivnější. 
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Hřejeme si na prsou hady“; Za nějaký čas zde vzniknou jejich ghetta a no go zóny. Naše 

kultura zanikne. V Německu i Norsku sundávají v kostelech a školách kříže. Vánoční trhy 

se nesmějí jmenovat vánoční trhy. Vánoce pro muslimy přece vůbec neexistují. Muslimy vše 

uráží. Muslimské děti mobují děti ve školách“; „V těchto lidech je mnohem více agresivity 

než v nás, křesťanech. Jsme jinak vychováváni“ 

Velmi často dochází k odkazování se především na ženská práva, která jsou kvůli 

příchodu islámu do Evropy v ohrožení. Islám je vykreslován jako „perverzní“ náboženství 

založené na barbarských praktikách, jehož stoupenci jsou tudíž také „perverzní“ a původní 

obyvatele Evropy ohrožují. Zároveň jsou kritizováni ti jedinci, kteří tuto skutečnost 

(záměrně) přehlížejí. V článku se objevily informace, které nebyly redakcí jakýmkoli 

způsobem revidovány – údajná existence „mnoha“ případů, kdy migranti několik hodin 

znásilňovali ženy; zamlčování informací ze strany policie; vzestup kriminality ve Švédsku 

o 300 %; fakt, že Švédové nemají nárok na byty kvůli migrantům a utíkají ze své vlastní 

země. 

„Islám [...] je a bude perverzní [...], je v něm dovoleno provádět ženskou obřízku, 

kamenovat ženy, vraždit bezvěrce, lhát, když se nám to hodí“; „kdo souhlasí s islamizací 

Evropy, je zvrhlý a perverzní“; „Mladé ženy tam jsou znásilňovány bandami migrantů.“ 

„nejsou ojedinělé případy. Je jich mnoho. Vraždy. Ale policie má přikázáno mlčet. 

Kriminalita stoupla o 300 %. Byty pro Švédy samotné – nejsou. Rodilí Švédové utíkají ze 

Švédska“ 

V textech se objevuje i apel na současnou generaci, která by měla pro ty příští naši civilizaci 

před muslimy/migranty ochránit. Nepřímo je tak zdůrazněno, že v případě laxnosti naše děti 

a vnuky uvrhneme do nebezpečí. 

„Nebo nás jednou budou naše děti a vnuci proklínat“ 

S ohrožením národní identity souvisí i muslimové, kteří zde již žijí. I oni jsou vyobrazeni 

jako nebezpečí, které České republice hrozí, a to vzhledem k tomu, že „umírnění muslimové 

neexistují“ a podporují jak radikální muslimy, tak jejich násilné činy. 

„Ti muslimové, kteří tu jsou [...] se budou radikalizovat a vyžadovat právo šaría“; 

„Umírnění muslimové podporují ty agresivní. Takže není nic, čemu se říká ,umírněný 

islám‘“; „Jakmile někdo zavelí, budou vraždit“ 

Národní identita je zvýznamňována i skrz vlastenecké, migrace se netýkající prvky jako 
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„hrdost“, „tradice“ či „velké dějiny“. 

„jsme hrdou Českou republikou, za kterou jsou velké tradice a velké dějiny“ 

Aktivity 

Uprchlík je ve zkoumaných textech vykreslen jako nebezpečný element, který do 

Evropy odchází pouze za účelem prosazování islámské víry a páchání násilí. Metaforicky je 

vyobrazen jako „barbar“, který přelézá „hradby“ Evropy či se na ni „valí“. 

Oni se totiž budou radikalizovat a vyžadovat právo šaría“; „barbaři už přelézají hradby 

Říma.“ „muslimští uprchlíci valící se na Evropu“; „budou vraždit“. 

Identity 

Při líčení problematiky migrační krize jsou často důvody útěku uprchlíků 

znevažovány, či případně rovnou negovány. Uprchlíci jsou označováni za „mladé muže“, 

kteří do Evropy utíkají ze sobeckých pohnutek a ne kvůli válce („sami se vydali za lepším“). 

Současně je se slovem „uprchlík“ či „migrant“ přímo spojeno jeho náboženské vyznání, 

které ohrožuje nejen naši existenci, ale i kulturu („barbaři“). Zároveň má jít o lidi, kteří si 

neváží svých žen („nechali napospas svoje sestry, manželky a matky“) a ženu chápou pouze 

jako objekt svého chtíče („být v blízkosti žen je pro ně rajcovní“). „Uprchlík“ je tak jako 

pojem v případě těchto článků znevažován i ironicky popisován jako člověk, se kterým není 

třeba mít soucit. 

„To jsou ti političtí, utlačovaní, nebozí uprchlíci?“; „Ženy a děti nechají doma a mizí kdesi 

v Evropě?“; „ne mladé muže, kteří ve svých zemích zbaběle zanechali napospas svoje 

sestry, manželky a matky a sami se vydali za lepším“; „barbaři už přelézají hradby Říma“; 

„Druhé generace uprchlíků jsou ještě mnohem agresivnější“; „protože být v blízkosti žen, 

to je pro ně přece jen rajcovní“ 

Vztahy 

Oba články staví společnou sounáležitost Čechů především na budoucí hrozbě útlaku 

a násilí, které nám od migrantů hrozí. Vzájemné spojení se čtenářem je budováno 

prostřednictvím 1. osoby množného čísla. Zároveň je v nich apelováno na potřebu společné 

zodpovědnosti vůči našim budoucím generacím, kvůli kterým musíme „eliminovat 

nebezpečí“. Součástí promluvy ke čtenáři jsou i řečnické otázky („koho tu opravdu 

chceme?“) či fakt ztotožnění se s národem, který má strach („a tento pocit cítím i já“). 
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Zdůrazněny jsou opět kulturní hodnoty jako sjednocující fenomén, soucit s těmi, kteří naši 

pomoc opravdu potřebují či potřebovali a společný vzdor vůči „diktátu“ z Bruselu. Naopak 

ti, kteří toto nebezpečí nereflektují, národu „lžou“. 

„bojím o další mrtvé, [...] i nás, občanů České republiky“; „nebezpečí předvídat, 

eliminovat [...], budou naše děti a vnuci proklínat“; „nemůžeme se divit, že se xenofobie 

[...] u většiny našich občanů jako pocit objevuje. A tento pocit [...] cítím i já“; „koho tu 

opravdu chceme?“; „Naše kultura zanikne“; „z bývalé Jugoslávie do Berlína[...], nemá 

obdoby. To se s žádnou migrací nedá srovnávat. A kdo to dělá, lže sám sobě i nám.“; 

„nesmíme nikoho přijímat.“; „Diktát z EU si nesmíme nechat vnucovat [...], statisíce 

bezdomovců a hladovějících dětí [...], povinnost se postarat o tyto lidi“ 

Politika (distribuce sociálních statků) 

Na rozdíl od textů zkoumaných v rámci první tematické kategorie, se zde objevuje 

kritika tzv. „pozitivní diskriminace“, kdy uprchlík figuruje jako osoba, která nabývá 

mnohem větší práv než původní obyvatelé.  

„U nás dostanete pokutu za přechod na červenou [...], zpacifikují českého kluka bez 

občanky, a zatím naší zemí, ale i Evropou, bloudí tisíce lidí, bez pasů“; „Německo má 860 

000 bezdomovců a uprchlíci si jezdí na dovolenou do zemí, ze kterých utíkají kvůli válce – 

v Německu mají ale hodně sociální statků – víc než Němci“ 

V článcích je rovněž vysvětleno, proč by uprchlík sociálních statků jako původní obyvatelé 

nabývat neměl („integrovat neintegrovatelné“), a kterým národnostem je naopak toto právo 

upíráno. 

„Pracovat, vzdělávat se? Kdo tomu uvěří?!“; „z Ukrajiny, tedy z naší evropské země“; 

„Integrovat neintegrovatelné je velmi naivní“; „můžeme dotovat opravdové oběti válek. 

Ale určitě ne mladé muže“ 

Spojení 

Migrační krize a z ní vyplývající ohrožení bylo často spojováno s historickými 

událostmi druhé světové války či stěhováním národů, které mělo za následek výrazné změny 

na mapě tehdejší Evropy. V případě druhé světové války je současná migrační krize 

spojována s holocaustem, který nám hrozí, pokud se „migrační vlně“ neubráníme. 

„terezínských mrtvých se bojím o další mrtvé, o další náboženské či jiné střety, nové 
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vyhánění [...] občanů České reubliky, Židů či Romů [...], fyzickou likvidaci sexuálních 

menšin atp.“; „dávný konec Říše římské?“ 

V rámci analyzovaných textů se v tomto případě objevují i konspirační teorie, kdy je migrace 

popisována jako „někým řízený projekt“, který má evropskou civilizaci a její hodnoty zničit.  

„Migrace je samozřejmě řízený proces, [...], někdo tomu velí, někdo inkasuje“ 

Migrační krize je taktéž spojována s vlastními zkušenostmi s přistěhovalci (muslimy). 

Protože tato zkušenost je negativní, je automaticky předpokládáno, že migrující s sebou 

přinesou problémy podobného typu. 

„Muslimské děti mobují děti ve školách. Sami jsme to již zažili“ 

Do souvislosti s uprchlíky je dávána i naše historická zkušenost s přijímáním migrantů 

v minulosti, se kterými „jsme neměli žádné problémy“. Tato migrační krize je považována 

za migraci „jiného typu“, protože současní uprchlíci Evropu „ohrožují“. 

„migranty z Řecka v 50. letech. Z Ukrajiny, z bývalé Jugoslávie [...], nedá absolutně s 

touto migrační vlnou srovnávat“ 

Znakové systémy a vědění 

Kompetentnost osob vyjadřujících se k migrační krizi byla v tomto případě 

prezentována spíše pochybným způsobem, kdy byl Jaroslav Vodička prezentován jako „šéf 

veteránů“.30 Jana Yngland Hrušková byla uvedena jako „kandidátka na prezidentku 

republiky“, ačkoli bylo velmi nejasné, zda se prezidentských voleb vůbec účastní. 

„šéf veteránů“; „kandidátka na prezidentku Jana Yngland Hrušková“ 

Kritici názorů, které byly v analyzovaných článcích zkoumány, byly v rozhovorech 

označeni za irelevantní a nereflektující veřejný zájem. Evropští představitelé, kteří byli 

kritizováni za svou nečinnost během migrační krize byli přirovnáni k senátorům tehdejší 

Římské říše, která se nakonec vlivem stěhování národů rozpadla. 

„Pan Laudát, přeběhlík mezi politickými stranami [...], není pro mě relevantní zástupce 

veřejnosti, jen řadový politik a náhodnými okolnostmi zvolený poslanec“; „Senátoři 

                                                

30Proti Vodičkově předsednictví v Českém svazu bojovníků za svobodu se v minulosti ohradilo množství 

veteránů, kteří z organizace buď sami odešli, nebo byli kvůli kritice diskutabilním způsobem vyloučeni 

(Hlaváčová, Patrovský „Z ČSBS odcházejí další lidé“) 
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stále jednají a barbaři už přelézají hradby Říma“  

4.2.2 Sputnik 

Stejně jako PL se i Sputnik v souvislosti s migrační krizí a Českou republikou 

věnoval především otázce bezpečnosti. Slova charakteristická kritikou vlády a odkazující na 

ohrožení národní identity se v případě Sputniku objevila v totožném počtu.  

Celkový počet zkoumaných článků vydaných tímto serverem se rovnal 38. Z toho 23 se dá 

popsat jako negativní, 11 jich bylo neutrálních a pouze 4 články by se daly označit za 

pozitivní. Na základě tohoto faktu a příslušnosti jednotlivých článků k určitým tematickým 

kategoriím budou opět vybrány dva články, které tento způsob rámcování migrační krize 

vystihují.  

4.2.2.1 Bezpečnost 

Bezpečnostní problematika v souvislostí s migrací a Českou republikou se v případě 

článků vydaných Sputnikem v letech 2015–2016 objevovala nejčastěji. Články, ze kterých 

bude následná analýza čerpat, jsou: 

- „Adam Bartoš: Evropská unie se pod náporem migrantů rozpadne“, Sputnik, 24. 

června 2015 

- „Lavrov: Je třeba zabraňovat nezákonné migraci do EU z afrických zemí“, 

Sputnik, 19. května 2015 

Z titulků je zřejmé, že názory prezentované v článku vychází z názoru osoby, která serveru 

poskytla interview. Na rozdíl od PL Sputnik jméno této osoby zmiňuje na úplném počátku 

titulku, tím pádem je čtenáři jasné, že se nejedná o názor redakce, ale pouze zpovídané 

osoby. 

Významy 

Bezpečnostní hrozba migrace pro Českou republiku je charakterizována buď 

numerickým charakterem nebo výrazy souvisejícími s vodními masami – stejně jako 

v případě PL. Nebezpečí migrace je spatřováno především v rozpadu společného 

evropského prostoru, který mají v budoucnosti zachvátit násilné střety, zároveň je vyzýváno 

k jeho opuštění. 

„Evropa je zhrozena“; „další tisíce uprchlíků“; „Evropská unie se pod náporem migrantů 
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rozpadne“; „ochránila občany České republiky před přílivem imigrantů, aby uzavřela 

hranice, aby na hranicích rozmístila armádu, aby zrušila Schengen“; „jde o nábor 

bojovníků“; „Evropská unie, k jejímu rychlému rozpadu“; „Za podmínek masového 

přílivu migrantů“; „stát příčinou občanské války v Evropě“; „aby těchto migračních 

proudů využívali teroristé“ 

Aktivity 

Migranti jsou popisováni jako naverbovaní „bojovníci“ a skrytí „teroristé“, kteří 

„čekají“ na příležitost, aby se dostali do Evropy a vyvolali zde „občanskou válku“. 

„na přepravu do Evropy čekají další tisíce uprchlíků“; „bojovníků, kteří tady mají výuku, 

a chtějí vyvolat nějakou občanskou válku“; „aby těchto migračních proudů využívali 

teroristé“ 

Identity 

I v případě Sputniku jsou uprchlíci označováni za „mladé muže“, kteří jsou pro naši 

společnost nebezpeční („bojovníci“). 

„takoví bojovníci [...], chrlí samé mladé muže“; „jde o nábor bojovníků“ 

Vztahy 

Vzájemná sounáležitost je v těchto článcích zmiňována pouze skrz společnou obranu 

hranic, a to společně se zeměmi V4. 

„připraveni bránit svou zem [...], by měla udělat i Česká republika“ 

Politika (distribuce sociálních statků) 

V prvním analyzovaném článku je uprchlík vyobrazen jako člověk, který nemá právo 

na pobyt v Evropě, a proti kterému by bylo lepší zakročit rovnou „na moři“ za účelem 

odvrácení nebezpečí plynoucího z jeho pobytu v Evropě. Zároveň jsou uprchlíci označováni 

za „nelegální“ či „nezákonné“ a není tak brán v potaz důvod, že utíkají před válkou. 

„bych je sem nepouštěl [...], řádně zakročil už na tom moři“; „nelegálních migrantů“; 

„nezákonných migrantů“ 

V případě druhého článku se již setkáváme s humánnějším přístupem, který poukazuje na 

nutnost dodržování práv souvisejících s uprchlíky. 

„norem mezinárodního práva [...],mezinárodního humanitárního práva a práv běženců“ 
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Spojení  

Problematika migrace je spojována hlavně s hrozícím rozpadem Schengenu a celé 

EU, která je zároveň příčinou současné situace. Článek však již dále nerozvádí, proč by EU 

měla být zdrojem současné migrační krize. 

„Evropská unie se pod náporem migrantů rozpadne“; „aby zrušila Schengen [...], 

o vystoupení České Republiky z EU [...], považujeme EU za klíčový zdroj současné situace" 

Objevuje se zde nicméně i konspirační teorie, na základě které jsou uprchlíci „placeni“ 

a „posíláni“ do Evropy záměrně. 

„to jsou lidé, kteří jsou placení [...] převaděči [...], čluny do Evropy posílají záměrně“ 

Znakové systémy a vědění 

Forma vědění je v případě zkoumaných textů založena na názoru předsedy strany 

Národní demokracie Adama B. Bartoše, který je v současnosti pod podmínkou za 

zpochybňování holocaustu, a ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova. 

„předseda strany Národní demokracie Adam Bartoš“; „ministr zahraničních věcí RF 

Sergej Lavrov“ 

4.2.2.2 Kritika vlády 

Kritika vlády se v článcích Sputniku na základě provedené obsahové analýzy 

objevovala nejméně. Analýza textů týkajících se této tematické kategorie bude provedena 

na základě těchto článků:  

- „Luzar: Česká politika vůči kvótám není ani ryba, ani rak“, Sputnik, 6. prosince 

2015 

- „Proč mě nikdo nemá rád? Češi mají raději Orbána než Sobotku“, Sputnik, 9. 

prosince 2015 

Titulky v případě těchto článků pracují s metaforou a určitým výrokem, který evokuje pocit, 

že byl pronesen a který je zároveň určitým způsobem posměšný vůči tehdejšímu premiérovi 

Bohuslavu Sobotkovi. V případě prvního článku je metaforicky znázorněna neschopnost 

české vlády zaujmout jasný postoj. Čtenář je zároveň informován, že se jedná o názor 

poslance Luzara. 

Významy 
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Vláda je kritizována především za nejasné kroky vůči svým partnerům ve V4 a EU. 

Postup české vlády je označován za „naprosto nesrozumitelný“ a „chybný“.  

„za velkou chybu naší politiky a diplomacie“; „je naprosto nesrozumitelné“; „Je to chyba, 

velká chyba“ 

Značná část kritiky je směřována na bývalého premiéra Bohuslava Sobotku. V souvislosti 

s ním je zmiňována jeho „vágnost“ v řešení migrační krize a kvót. 

„K čemu je vám politik [...], že neprosadí nic konkrétního“; „natož, aby vyřešil nějaký 

problém“ 

Aktivity 

V rámci aktivit jsou nejčastěji popisovány kroky české vlády vůči problematice kvót. 

Je zde zdůrazněna neochota českých politiků situaci řešit, ale rovněž i jejich neschopnost. 

„Neochota Čech soudně hájit své mínění“; „jak premiér vysvětluje [...], je naprosto 

nesrozumitelné.“; „nevystoupili zajedno u soudu“; „dokáže 20 minut chrlit fráze“; „víte, 

že neprosadí nic konkrétního“; „Není to státník schopný řešit problémy“; „nedokáže 

usměrnit ani své vlastní ministry“ 

Identity 

Zatímco většina negativních příspěvků je věnováno Bohuslavu Sobotkovi, ke kritice 

vlády jako takové v článcích spíše nedochází. Bohuslav Sobotka je posměšně označován za 

„úředníčka“, jehož záměrem je pouze jeho vlastní prospěch. Kritika se nevyhnula ani 

ministrům tehdejší vlády, Pavlu Bělobrádkovi a Andreji Babišovi, kteří jsou Sobotkovi svou 

„neschopností“ podobní, ale i evropským politikům, kteří jsou označeni jako „papaláši“.  

„Je to úředníček, jehož jedinou ambicí je zalíbit se paní Merkelové a dostat za odměnu 

teplé místečko v Bruselu. Není to státník schopný řešit problémy“; „Bělobrádek je jen 

Sobotka bez rovnátek, a Babiš v otázce imigrace nedokáže usměrnit ani své vlastní 

ministry, natož, aby vyřešil nějaký problém“; „evropští papaláši“; „A k čemu je vám 

politik“ 

Vztahy 

Spojovatelem českého národa byly v případě zkoumaných textů především země V4 

a jejich společná snaha postavit se „diktátu“ EU a uprchlickým kvótám.  
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„Měli bychom se postavit bok po boku Slovenska, a teď i Maďarska“; „Bylo třeba ukázat, 

že jsme na jedné straně barikády, že společně hájíme společné rozhodnutí“ 

Češi jsou v textu popsáni jako jednolitá homogenní skupina mající stejný zájem – tento názor 

je založen na výsledku průzkumu agentury SANEP, ze kterého článek vychází a na základě 

kterého byl Orbán Čechy označen za nejoblíbenějšího evropského politika. Češi jsou také 

na základě výsledku průzkumu považováni za občany, které spojuje zájem o silné lídry. 

„Vypovídá to tom, že Češi vidí situaci stejně jako všichni ostatní“; „Lidé dávají přednost 

rázným lídrům, když jejich země čelí problémům vyžadujícím ráznou odpověď“ 

Politika (distribuce sociálních statků) 

Kritika Bohuslava Sobotky byla v analyzovaných textech charakteristická 

označováním tohoto politika za „neschopného“ a „zbytečného“ („k čemu je vám politik“), 

který si v průzkumu měl zasloužit 100 % negativních reakcí, namísto „pouze“ 60 %.  

„Zasloužil by si, aby jej záporně hodnotilo 100 % respondentů“; „a k čemu je vám politik“ 

Spojení 

Vláda je kritizována z toho důvodu, že nenaslouchá přání svých občanů – tedy 

jasnému odmítnutí kvót a přijímání jakýchkoli uprchlíků. Na základě toho dochází ke 

srovnávání zemí Evropy, kde jedny z nich jsou demokratické (Maďarsko) a druhé 

diktátorské (Německo či Švédsko), protože nenaslouchají přáním a obavám svých občanů – 

politika české vlády je tak pravděpodobně srovnávána s „diktátorskými režimy“ západní 

Evropy. 

„rozdíl není mezi národy kosmopolitními a xenofobními, nýbrž mezi zeměmi 

demokratickými (jako např. Maďarsko) a zeměmi s diktátorským způsobem vládnutí (jako 

např. Německo nebo Švédsko)“ 

Znakové systémy a vědění 

Osoby, které se účastnily rozhovoru a hodnotily postoje české vlády, byly Leo Luzar 

a Petr Hampl. V případě Leo Luzara byla zdůrazněna jeho příslušnost k výboru pro lidská 

práva, zatímco jeho členství v komunistické straně bylo zamlčeno. Petr Hampl, proslulý 

svými výrazně negativními postoji vůči migraci a islámu, byl uveden jako „známý“ sociolog. 

„položil Sputnik náměstku předsedy výboru pro lidská práva poslanecké sněmovny 

parlamentu ČR Leo Luzarovi“; „rozhovoru pro Sputnik známý sociolog Petr Hampl“ 
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4.2.2.3 Národní identita 

V případě tematické kategorie národní identity došlo ke stejnému množství odkazů 

jako u kritiky vlády. Články, které budou využity pro diskurzivní analýzu, jsou následující: 

- „Jak nám pomohou migranti“, Sputnik, 3. října 2015 

- „Marek Černoch: Pegida odpoví na tragédii v Kolíne“, Sputnik, 21. ledna 2016 

Titulek u prvního článku je typickým příkladem užití ironie, která čtenáře láká k rozkliknutí 

článků a zjištění, co se v textu ukrývá. „Pomoc“ v případě tohoto článku spočívá v tom, že 

nebezpečí plynoucí z migrační krize nás nepřímo dovede zpět k našim hodnotám. 

Významy 

Ohrožení národní identity je zvýznamňováno poukazováním na velký počet 

migrantů mířících do Evropy, jejichž příchod je charakterizován slovy jako „nápor“, 

„rozpínavost“ či „atak“. Zároveň jsou uprchlíci spojováni s islámem, který ohrožuje naši 

kulturu a ženy. Strach Čechů/Evropanů je chápán jako reakce na hrozbu terorismu, problémů 

(násilí vůči ženám, neúcta k životnímu prostředí), které migrační krize pro Evropu znamená 

a také hrozba populačního růstu muslimů – a tedy „přerození“ Evropanů, kteří se jednoho 

dne ocitnou v Evropě v menšině. Pro tuto analyzovanou část jsou charakteristické 

i hyperboly reprezentované výrazy jako „hory odpadků“, „kupa problémů“, „zhoršuje ze dne 

na den“, „uprchlické tsunami“ a další. 

„pod uprchlickým náporem“; „minulost džihádistů?“; „Bude jich víc, zůstanou po nich 

hory odpadků a kupa problémů“; „množení jim jde rychleji.“; „denně atakují hranice 

Evropské unie“; „očekávají ještě 3 miliony lidí, se zhoršuje ze dne na den“; „proti 

rozpínavosti islámu“; „Schengenská dohoda - praská ve švech“; „sesypat nová „sedmá 

vlna" přistěhovalců“; „ochránit své ženy a děti, všechny Evropany!“; „před riziky“; 

„Takže z uprchlického tsunami“; „zalkneme v milionech uprchlíků [...], teror, radikální 

islám, Evropanům cizí kulturu“ 

Součástí zvýznamňování ohrožení národní identity je zároveň i fakt, že média, která by o této 

problematice měla informovat, mlčí či tyto problémy bagatelizuje. 

„v zaprodaných médiích a zjišťovali si“; „evropský tisk fakticky zmenšuje tragičnost 

útoků“ 

Aktivity 
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Uprchlická krize je líčena jako útok na Evropu a její hodnoty, které mají být 

nahrazeny hodnotami cizími („radikální islám, cizí kulturu“). Migranti jsou tudíž 

považováni nejen za lidi neschopné se integrovat, ale zároveň i odmítající se jakkoli 

přizpůsobit. 

„Vlna migrantů atakující Evropu“; „Plavou k nám [...], a i to množení jim jde rychleji“; 

„se nechtějí adaptovat k evropskému životu, odmítají naše zvyky a kulturu“; „milionech 

uprchlíků, kteří přinášejí nám teror, radikální islám, Evropanům cizí kulturu“ 

Reakce Evropanů, jejichž identita a kultura jsou ohroženy, spočívá v obrození národní 

hrdosti, za kterou se ještě donedávna „styděli“. Ačkoli tedy prožíváme strach, je efekt 

uprchlické krize na naši společnost určitým způsobem pozitivní.  

„Evropané začnou obracet ke svým národním kořenům“; „nejsou Češi hrdí na svůj národ“; 

„obrodí city, za které se dnes stydíme“ 

Identity 

Uprchlíci jsou v článcích popisováni opět jako mladí muži, případně skrytí 

„džihádisté“ či „vandalové“, kteří jsou ohrožujícím prvkem pro naši společnost, ve které se 

odmítají asimilovat, a které díky nim hrozí muslimská populační exploze (právě v tomto 

případě dochází k ironizující poznámce autora, který za zástupce migrační krize vybírá 

„chudáka Somálce“, který se na rození „nových“ dětí v Evropě bude podílet). 

„skrývanou minulost džihádistů?“; „Při pohledu do tváří mladíků“; „množení jim jde“; 

„před nimi ochránit své ženy a děti, všechny Evropany!“; „nechtějí adaptovat k 

evropskému životu, odmítají naše zvyky a kulturu“; „vandaly“; „chudák Somálec [...] 

předurčen budovat [...] budoucnost našich dětí“ 

Vztahy 

Vzájemná sounáležitost mezi autorem a čtenářem je budována na určitém pozitivu 

migrační krize, která probudí naši ztracenou identitu a národní hrdost. Češi jsou popisováni 

jako jeden z národů, který se za svoji státní příslušnost stydí a jehož kultura byla 

„rozmělněna“ a „zevropeizována“. Evropská kultura zde tak paradoxně není považována za 

žádoucí, jelikož i ona tu českou určitým způsobem ohrožuje. 

„nejsou Češi hrdí“; „Nečekaní hosté [...] obrodí city, za které se dnes stydíme [...],obracet 

ke svým kořenům, ke své kultuře, která byla rozmělněna a zevropeizována. Vlastenectví, 
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přestane být považováno [...] za extrémismus“ 

Vzájemná soudržnost je stavěna i na základě pozitivních charakteristik, které každý „dobrý“ 

Čech má. Zároveň je ubezpečen, že strach a nenávist k „neintegrovatelným“ není projevem 

xenofobie, nýbrž ospravedlnitelným pocitem, který sdílí s 90 % obyvatelstva (díky čemuž je 

určitý typ netolerance normalizován). 

„se nelhostejní lidé obrací ke svým kořenům“; „nic než národ nebude heslem agresivních 

skínů, ale zodpovědných lidí“; „přibližně 90 % obyvatel se obává migrantů a rizik“; „jsou 

všichni xenofobové, rasisté, [...], nedostatku tolerance? Samozřejmě, že ne“ 

Významnou součástí textu budujícího pocit jednoty je „motorkář Jirka“, který zde vystupuje 

jako zástupce „obyčejného lidu“ a nabádá spoluobčany, aby se nestyděli za své pocity, 

„otevřeli oči“ pravdě a nenechali se obelhávat tradičními médii. 

„sdělil Sputniku své pocity motorkář Jirka“; „je zapotřebí, aby lidé otevřeli oči a nevěřili 

všemu v zaprodaných médiích“ 

Společná identita s čtenáři je budována i za užití ironických poznámek. „Uprchlíci, 

děkujeme“ je jakýmsi ironickým zhodnocením důsledků migrační krize, která má za 

následek navracení Evropanů k jejich původním hodnotám. Otázka „Hezká vyhlídka, co 

říkáte?“ reaguje na předpokládaný populační růst mezi muslimy v Evropě a ironicky 

poukazuje na možný budoucí vývoj v Evropě a u čtenářů záměrně vyvolává odpor a strach. 

„Uprchlíci, děkujeme“; „chudák Somálec [...] je předurčen budovat [...] budoucnost našich 

dětí. Hezká vyhlídka, co říkáte?“ 

Politika (distribuce sociálních statků) 

Sociální statky, nebo spíše jejich nedostatek, je v textech reflektován ve vztahu 

k původním obyvatelům Evropy, kteří nemají právo se bránit vůči „nelegálům“ a ani být 

opravdovými vlastenci (i v tomto případě dochází k ironickému zhodnocení evropské 

migrační politiky, a to v souvislosti se zahraničními intervencemi, které Evropa v minulosti 

podpořila). Toto přesvědčení je formulováno i „motorkářem Jirkou“, který tvrdí, že svoboda 

projevu v naší zemi může být trestána výpovědí. 

„Nutná tvrdá nekompromisní opatření vůči nelegálům“; „Topit loďky převaděčů 

nemůžeme. To vám není žádné humanitární bombardování, to je proti lidskosti“; 

„kontinentě obrodí city, za které se dnes stydíme“; „vlastenectví, [...] přestane být 
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považováno [...] za extrémismus“; „lidé mají strach vyjít do ulic, aby třeba nepřišli o 

práci“ 

Spojení 

Téma migrační krize je v případě Sputniku často spojováno s vinou Západu, který za 

vzniklou situaci nese zodpovědnost. Migrace je současně považována za relevantní podnět, 

který český národ dovede k určitému národnímu obrození „neevropského“ typu (v tomto 

případě se autorka domnívá, že ideálním stavem by dle autorky článku byl návrat 

k hodnotám „východního typu“ prezentovaného Ruskem). V textu je zároveň odkazováno 

na historickou postavu české historie, která má funkci patrona českého národa. 

„Západ dojatě tleská zkrvavenýma rukama“; „obracet ke svým kořenům, ke své kultuře, 

která byla rozmělněna a zevropeizována“; „uspořádali Svatováclavskou jízdu [...], patrona 

zemí českých svatého Václava“  

Znakové systémy a vědění 

Prostředkem vědění, které ohrožení národní identity dosvědčují, jsou v případě 

analyzovaných článků průzkumy, ale i „zodpovědní“ a „nelhostejní“ lidé/vlastenci, 

prezentovaní motorkářem Jirkou a členem hnutí Úsvit Markem Černochem. Za lhostejné a 

„lunatické“ jsou v tomto případě označeni politici EU. 

„Nic než národ nebude heslem agresivních skínů, ale zodpovědných lidí“; „se nelhostejní 

lidé obrací ke svým kořenům“; „předseda parlamentního klubu hnutí Úsvit přímé 

demokracie Маrek Černoch.“; „Průzkumy v Česku ukazují“; „který lunatičtí unijní 

byrokrati vymysleli“ 

4.2.3 Aeronet 

Aeronet je, jak dokázala obsahová analýza, oproti zbylým dvěma serverům, 

výjimečný v množství hesel odkazujících na ohrožení národní identity, která je jeho 

primárním tematickým zájmem. Výrazy související s bezpečností byly nicméně výrazně 

frekventované i v rámci článků z Aeronetu. Výskyt slov týkajících se tematické kategorie 

„kritika vlády“ byl v případě Aeronetu totožný se Sputnikem a slova týkající se této 

kategorie se tedy objevovala pouze občas.  

Z počtu 43 článků, které byly zkoumány v rámci obsahové analýzy, je značný podíl z nich, 

tedy 40, výrazně negativní. Zbylé 3 byly spíše neutrálního charakteru, a to s ohledem na 
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jejich konspirační charakter, který spíše navozoval pocit „vědeckého“ přístupu autora k dané 

problematice. S ohledem na tuto skutečnost byly pro každou tematickou kategorii vybrány 

dva články, které tomuto rámcování dané problematiky odpovídají.  

V případě článků z Aeronetu se nesetkáváme s rozhovory, ale se subjektivními názory 

autorů, ve kterých není prostor pro zástupce z řad migrantů či osob odporujících svými 

názory tematickému ladění deníku. Titulky jednotlivých článků jsou rovněž velmi 

specifické, a to jak svou délkou, tak naléhavostí, kterou přistupují ke svým čtenářům.  

4.2.3.1 Bezpečnost 

Hesla související s ohrožením naší bezpečnosti v souvislosti s migrací byla co do 

frekvence i výskytu druhými nejčastějšími. S ohledem na problematiku národní identity se 

však jedná pouze o průměrně třetinový podíl. Pro diskurzivní analýzu textů týkajících se 

bezpečnosti byly vybrány následující články: 

- „Korán není náboženská kniha, ale bojový manuál! Jsme Charlie Hebdo? Jsme 

Brusel? Ne, jsme ovce pochodující pod vedením našich elit na porážku! V 

Bruselu nevybuchly bomby, ale evropská politika vítacích náručí!“, Aeronet, 23. 

března 2016 

- „VIDEO: Islámský stát cvičí malé děti, jak podřezávat Evropany. Britské 

neziskovky chtějí jejich reintegraci po návratu ze Sýrie. Česko sebere dávky 

dlouhodobě nezaměstnaným, aby je mohlo potom dát migrantům?“, Aeronet, 3. 

září 2016 

Titulky výše uvedených článků již dopředu napovídají, jakým způsobem bude migrační 

krize v souvislosti s Českou republikou prezentována. Nechybí zde výrazy jako „bomby“ či 

„podřezávat“. Aeronet také často pro ilustraci určitých skutečností využívá metafor, kdy 

náboženskou knihu přirovnává k „bojovému manuálu“, evropskou politiku „vítacích náručí“ 

k „bombám“ a naši situaci k teroristickým útokům, které se odehrály v zahraničí 

(bezpečnostní hrozba), Čechy k ovcím, které se nechají pod vedením vlády vést na smrt, 

a kteří rovněž přijdou o peníze, původně určené jim (kritika vlády). Již pouze nadpis 

podněcuje ve čtenáři negativní pocity strachu či rozzuření nad nespravedlností 

evropské/české politiky („evropská politika vítacích náručí“, „Česko sebere dávky 

dlouhodobě nezaměstnaným“). Tomu napovídá i užívání vykřičníků, které se v případě 

mainstreamových médií vyskytují pouze výjimečně. 
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Významy 

Migrační krize je v případě zkoumaných článků charakterizovaná především jako 

původce násilí a existenciální hrozby. Život Evropana je v přímém ohrožení „dobyvateli“, 

„bojovníky“ či „armádou hrdlořezů“ (toto slovní spojení je zároveň klasickou ukázkou 

naléhavosti vyjádřené metaforou). Texty tak vyloženě pracují s představou, že migrační 

krize je pouze zástěrkou pro napadení Evropy, jejíž „osud“ je tímto „zpečetěn. Evropané 

jsou tak v přímém ohrožení, že budou „podřezáni“, „zabíjeni“ či se stanou oběťmi 

„výbuchů“, „explozí“ a „teroru“.  

„vysoká kriminalita, násilí“; „zabíjejí lidi v nákupních centrech“; „na tuto invazi“; 

„bojový manuál dobyvatelů“; „buď při výbuchu v metru“; „strach vycházet na ulici 

a pouštět děti“; „fungují až bombové exploze“; „výbušniny a trhaviny“; „teror a hrozby“; 

„noví bojovníci“; „výbuchy a exploze“; „teroristickým útokem [...], byla rabována, lidé 

byli zabíjeni“; „v Bruselu vybuchly bomby“; „armáda všehoschopných hrdlořezů, kteří 

vlétnou do Evropy a dům od domu budou podřezávat“; „na ulici máme Sýrii a severní 

Afriku tady u nás v Bruselu“; „S výbušninami okolo těla“; „osud Evropy je prakticky už 

teď zpečetěn“; „k zabíjení Evropanů“; „aby si nechali podřezat krky s úsměvem“; 

„ohrožovat, později šikanovat a utlačovat“; „vyhodit se (a ostatní) do vzduchu“ 

Text zároveň pracuje i s „množstvím“ migrantů, kteří se do Evropy vydali či vydávají. 

I v těchto článcích byla užita terminologie spojená s vodními masami jako „vlna“ či „příliv“, 

která byla dále umocněna hyperbolami jako „mohutný“ či „o síle“ a nebezpečí plynoucí 

z migrace tak ještě umocňovaly. Bylo rovněž užíváno i slovo „miliony“, které však 

nepopisovalo realitu, nýbrž toto „množství“ záměrně zveličovalo. 

„nahrnou miliony migrantů“; „mohutný příliv bojovníků IS“; „migrační vlna o síle 2.3 

milionu migrantů“; „migrační vlna, která“ 

Hrozba migrační krize byla v článcích výrazným způsobem spojována s náboženskou 

příslušností migrujících. Fakt, že jsou nebezpečím pro Evropu, se zakládá na tom, že jsou to 

zástupci islámské víry. Ta má, podle autora, jediný důsledek, a to vraždění „bezvěrců“ 

a „podřezávání“ ve jménu „džihádu“, který je založen na Koránu, který je chybně označován 

za náboženskou knihu, i když je v podstatě pouze „bojovým manuálem“. 

„čepele islámských nožů“; „Obrázek z Koránu… pardon, rentgenový snímek hrudi 

jednoho ze zraněných“; „Velká Británie se má stát líhní islamistů“; „muslim vás dorazí 
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nožem, když vám podřízne krk“; „neřízenou islamizací Evropy“; „Džihád je cestou víry“; 

„včetně ozbrojeného boje a mučednictví“; „nejnebezpečnějších knih“; „kteří neznají s 

křesťany a jinověrci slitování“; „cesty Džihádu“ 

V článcích je konspiračním způsobem vysvětlován přístup evropských politiků k migrační 

krizi. Za účelem snižování světové populace má dojít ke konfliktům, a proto je migrační vlna 

„vítaným“ způsobem, jak dosáhnout toho, aby byla zredukována světová populace. Češi tak 

nemají počítat se „slitováním“, protože evropská civilizace páchá dobrovolnou 

„sebevraždu“. Ti, co tuto skutečnost odmítají pochopit, půjdou dle autora jako „ovce na 

porážku“. Jediným rozumným zástupcem evropských elit, který je zmíněn v článku, je 

britská královna, která už „balí kufry“ a „utíká“.  

„nikdo z vládních elit slitování mít nebude“; „sebevraždy evropské civilizace“; „jdou vám 

po krku vaši vlastní politici“; „ovce pochodující pod vedením našich elit na porážku“; 

„A britská královna se nestačí divit. Už si prý opravdu balí kufry a ze země uteče“ 

Migrační krize je spojována i s ohrožením našich ekonomických jistot. Migranti jsou 

vyobrazeni jako lidé, kteří ničí naše zásoby a kteří zároveň na náš úkor získají dávky, které 

byly původně určeny pro Evropany. 

„V Maďarsku pošlapali a znehodnotili desítky tisíc hektarů obilí“; „země EU seberou 

peníze a dávky vlastním občanům“ 

Články ve velké míře pracují s metaforami, hyperbolami a ironii. Metaforický popis situace 

v Bruselu („máme Sýrii a severní Afriku tady u nás“) poukazuje na fakt, že přijímáním 

migrantů z těchto zemí a světadílu vedlo k tomu, že se konflikty z těchto zemí přesunuly 

k nám. Velká Británie se vzhledem ke svému mírnému přístupu k muslimům a množství 

nevládních organizací, „líhní islamistů“, kteří tohoto přístupu zneužívají. „Sebevražda 

evropské civilizace“ evokuje fakt, že se Evropané nechají dobrovolně zabít, protože 

naslouchají apelům evropských elit, které jsou však součástí celosvětového spiknutí za 

účelem snížení lidské populace. Za hyperbolu lze označit „armádu hrdlořezů“, kteří jsou 

„schopní všeho“, ale i „nikdo nebude mít slitování“, „miliony uprchlíků“ či „desítky tisíc 

hektarů“. Ironie je reprezentována poznámkou „aby si nechali podřezat krky s úsměvem“, 

která evokuje snahu evropských zemí o humánní přístup k uprchlíkům, kteří však dle autora 

přicházejí pouze kvůli tomu, aby nás obzvlášť trýznivým způsobem zabíjeli. „Obrázek 

z Koránu… pardon, rentgenový snímek hrudi jednoho ze zraněných“ je ilustrativním užitím 
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ironie, která poukazuje na hrozbu islámu a Koránu jako „bojového manuálu“. 

Aktivity 

Vzhledem k tomu, že jsou migranti spojováni s islámem a tzv. „Islámským státem“, 

odvíjí se jejich chování a činy právě na základě této souvislosti. Zatímco tzv. „Islámský stát“ 

posílá do Evropy své bojovníky, muslimské ženy jsou připravené je v tomto podporovat 

rozením desítek dětí, přičemž se všichni řídí příkazy Koránu. 

„Islámský stát je hodlá vypustit do Evropy, aby obohatily bezvěreckou Evropu“; „jsou 

připravené porodit každá až 15 dětí“; „kteří vlétnou do Evropy“; „budou podřezávat 

bezvěrce“; „muslim vás dorazí nožem[...], podřízne krk“; „podle koránu vyrůstají noví 

bojovníci, kteří neznají s křesťany a jinověrci slitování“; „Útočí opět teroristé“; „Korán 

[...] připravuje své učedníky“; „Korán přikazuje“; „zabíjejí lidi“ 

Na druhé straně stojí zastánci přijímání uprchlíků, kteří příchod velkého počtu migrantů 

„vítají“, a to společně s „našimi“ politiky. Občané Evropy jsou metaforicky vyobrazeni jako 

„ovce“, které slepě důvěřují svým elitám a které se „dožadují“ ochrany za cenu ztráty vlastní 

svobody. 

„globalisté a sluníčka [...] více než 2 milionů běženců uvítají“; „jdou vám po krku vaši 

vlastní politici“; „ovečky [...] bečí na poplach a požadují tvrdě svá práva na ochranu“; „ 

začínají ovečky [...] ohrožovat [...] šikanovat a utlačovat“; 

Identity 

Migranti byli ve zkoumaných článcích popisováni jako kriminální živly a nelítostní 

zabijáci, kteří jsou charakterističtí několika znaky. Ve všech případech šlo o „muslimy“, 

kteří následují „pedofilního“ proroka a pravidla „koránu“, který jim udílí jistá pravidla: 

„ochranu víry“ i ozbrojeným bojem a „mučednictví“. Muži jsou vyobrazeni jako lidé 

oblékající se do jednoduchých (necivilizovaných) oděvů, zatímco ženy nosí oblečení 

připomínající „černou pytlovinu“. Základním prvkem islámu má být i „halal porážka“. 

Zákaz konzumace alkoholu a vepřového je taktéž považován za důkaz necivilizovanosti 

muslimů a nemožnosti jejich integrace. Muslimové jsou v článcích nazýváni jako „mladí 

Arabové“, „dobyvatelé“, „cizáci“ či „exoti“. 

„vysoká kriminalita, násilí“; „znesvětit jistého pedofila [...], muslimové uctívají jako 

proroka“; „Korán přikazuje věřícímu ochraňovat víru [...] včetně ozbrojeného boje 
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a mučednictví“; „mladí Arabové vyrůstali přesně podle koránu“; „Bederní rouška na 

opáleném občanovi Bornea“; „Žena zahalená do černé pytloviny“; „Rituální podřezávání 

zvířat [...], zákaz konzumace alkoholu a vepřového masa“; „bojový manuál dobyvatelů“; 

„Nechce cizáky“; „nebezpečně exoty“ 

Zastánci přijímání migrantů jsou ironicky vylíčeni jako „globalisté“ či „sluníčka“, politici 

zase jako neteční jedinci vůči osudu svých občanů, případně jako „dirigenti islamizace“ – 

což je metaforický popis těch, pro něž je prosazování islámu v Evropě cílem.31 Další 

metafora se objevuje v souvislosti s lidmi, kteří si „neuvědomují“ tuto skutečnost a jsou 

označeni za „ovčany“ – tedy ovce/občany, které slepě následují svého vůdce. 

„globalisté a sluníčka“; „politici reagují pouze na teror a hrozby, jinak ani nehnou 

brvou“; „dirigenti islamizace“; „ovčanů v EU“ 

Vztahy 

Autor se ve svých textech často obrací ke čtenářům (2. osoba množného čísla), 

prostřednictvím kterých promlouvá (1. osoba množného čísla). Tato promluva je 

charakteristická výzvami k určitému chování („připravte se“), či akcím („poděkujte“). 

Součástí textu jsou však i obecné výzvy a přesvědčení („kdo se nechce nechat obohatit, je 

extrémista“). Čtenář je autorem upozorňován na nebezpečí, které z migrační krize plyne, 

přičemž „pozorný“ čtenář je označen za „rozumného“. Jednotícím prvkem je zároveň odpor 

vůči „globalistům“, „sluníčkům“, vládě a muslimům. 

„pokud si představíte“; „čas prý máme do konce října“; „Občané by se měli připravit“; „Na 

tuto invazi na podzim je nutné se připravit“; „globalisté a sluníčka“; „Poděkujte vládě, že 

to s vámi myslí ,dobře'“; „Kdo se nechce nechat obohatit, je extrémista a xenofob. Lidé, 

co mají rozum, už mají sbaleno stejně“ „než čekat na chvíli, kdy přijdete o práci kvůli 

globálnímu chudnutí, stát vám sebere podporu, protože prý nechcete pracovat za almužnu 

jako otrok a muslim vás dorazí nožem, když vám podřízne krk“; „Připravte se“; „Brusel 

nám připomněl“ 

Na autorovi textu je ovšem znát i určité rozhořčení nad situací a chováním (především 

politickém) českých voličů a Čechů bez zájmu o současnou situaci obecně, které pejorativně 

                                                

31 Odvozeno ze slova „sluníčkář“. Jedná se o pejorativní označení jedince, který má naivně odmítat realitu 

(především v souvislosti s uprchlickou krizí). 
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nazývá jako „ovce“. České voliče ironicky upozorňuje, aby „nezapomněli“ volit opět ty 

stejné strany, jejichž politické kroky nás uvrhnou do ještě většího nebezpečí. 

„nezapomeňte na podzim jít k volbám a volit opět ty strany vládní koalice, které vám“; 

„jako ty ovečky v ohradě“; „Ne, jsme ovce pochodující pod vedením našich elit na 

porážku“ 

Velmi výrazným prvkem budování vzájemné sounáležitosti se čtenáři jsou otázky, které jsou 

jim autorem kladeny. Všechny z nich však, až na výjimky, vzhledem ke své stavbě, 

předpokládají zápornou odpověď a mají tak potvrzovat autorovy domněnky. Čtenáři mají ke 

stejnému názoru dojít například na základě rozdílného přístupu k oblékání, zacházení se 

zvířaty a stravování (za zástupce muslimů je vybrán „opálený“ obyvatel Bornea, který nosí 

pouze bederní roušku, a proti kterému stojí Evropan v obleku od Armaniho; evropská žena 

je v textu vyobrazena jako úspěšná manažerka, zatímco muslimka v „černé pytlovině“ jako 

představitelka necivilizovaného světa; autor čtenáře přesvědčuje i na základě krutého 

rituálního podřezávaní zvířat, které srovnává s bezbolestnou porážkou zvířat v Evropě, ale 

také tím, že muslimové nejedí vepřové a nepijí alkohol). 

„Jsme Charlie Hebdo? Jsme Brusel?“; „dovedete si představit“; „Máme tomu tleskat?“; 

„A co na to ovčané? Slyšíte?“; „Jak přesvědčit lidi, aby si nechali podřezat krky 

s úsměvem?“; „Bederní rouška na opáleném občanovi Bornea je stejným výrazem vyspělosti 

civilizace jako bílý muž v business obleku od Armaniho?“; „Žena zahalená do černé 

pytloviny od hlavy až k patě, včetně obličeje, je stejným výrazem rovnocenné civilizace jako 

žena v šatech na večerní ples, která pracuje jako ředitelka firmy a má pod sebou 200 

mužských zaměstnanců?“; „Rituální podřezávání zvířat kvůli obědu je stejným výrazem 

civilizace jako rychlá a bezbolestná porážka zvířat omráčením na jatkách v západních 

zemích? Je snad zákaz konzumace alkoholu a vepřového masa důkazem úrovně civilizace ve 

srovnání s tou západní?“ 

Politika (distribuce sociálních statků) 

V případě, že se migranti usídlí v Evropě, lze očekávat odebírání základních práv, 

ale i sociální podpory původním obyvatelům, se kterými „elity“ už stejně nepočítají. 

Migranti by se podle článků měli stát privilegovanou společenskou třídou, která bude 

utlačovat Evropany. Vše má začít tím, že s vyšší frekvencí teroristických útoků bude 

postupně odebíráno naše právo na soukromí (z Evropanů se stanou „ovce“ s „velkými 
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zvony“, které budou svým cinkáním bezpečnostním složkám oznamovat každý nás krok“) – 

přičemž se nakonec podřídíme „vůli muslimů“, kteří nás buď donutí konvertovat k islámu, 

nebo nás zabijí za naše bezvěrectví. 

„lidé [...]budou bez peněz“; „Elity nepotřebují Evropany [...] k realizaci konceptu 

zachování planetárních zdrojů“; „nelze proto stavět modlitebny a chrámy jiných 

náboženských kultur [...], odpadlictví od víry považované za nejtěžší hřích [...], stanoven 

trest smrti“; „třeba zpřísnit kontroly občanů [...], v policejním státě?“; „velký zvonec, 

který zazvoní kdykoliv, když ovce udělá krok“; „instalaci zvonců na krky občanů EU. 

Zpřísní se držení zbraní, zpřísní se postihy za projevy nenávisti [...], zpřísní se kontroly na 

letištích i na internetu [...], špehovací a šmírovací zákony“ 

Spojení  

S otázkou bezpečnostního ohrožení migrační krizí jsou často spojovány neziskové 

organizace, jejich zástupci a podporovatelé, kteří mají být jedněmi z viníků této hrozby. Tato 

skutečnost je ilustrovaná ironickou poznámkou, že jedinou zbraní na ochranu Evropy budou 

plakáty „Refugees Welcome“, které se často objevovaly na demonstracích za přijímání 

uprchlíků. „Zhroucení se“ Velké Británie po druhé světové válce je uvedeno jako memento 

k současné situaci právě v této zemi.  

„britské neziskovky chtějí jejich reintegraci“; „reakce britských neziskovek“; „Neslavný 

konec slavného britského impéria ja zase o něco blíže“; „v ruce maximálně plakáty 

Refugees Welcome na svoji obranu“; „globalisté a sluníčka migrační vlnu [...] uvítají.“ 

Autor se odvolává na teroristický útok z ledna 2015, kdy došlo k útoku na satirický deník 

Charlie Hebdo. Poukazuje na fakt, že ačkoli Evropou tehdy proběhla vlna solidarity, jsou 

evropští politici pouze stoupenci světové konspirace, kdy umělým procesem „globálního 

chudnutí“ umožní zachování „planetárních zdrojů“. Tento proces má být spojen i s cílenou 

islamizací evropského kontinentu a následnými konflikty, které mají světovou populaci 

redukovat. 

„Jsme Charlie Hebdo?“; „proces islamizace Evropy a jejího globálního chudnutí“; 

„přijdete o práci kvůli globálnímu chudnutí, stát vám sebere podporu“; „Elity nepotřebují 

Evropany [...] k realizaci konceptu zachování planetárních zdrojů“; „Aby na migranty byly 

peníze, země EU seberou peníze a dávky vlastním občanů.“ 
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Autor spojuje problematiku migrační krize s prací českých bezpečnostních složek, které 

slouží vládě připravené „obětovat vlastní národ“ za účelem dokončení procesu „globálního 

chudnutí“. Tajné služby jsou zde popsány jako prostředek znevěrohodnění webů jako je 

Aeronet, Parlamentní listy a jiné servery, které se nezdráhají ukazovat pravdu. 

„přišel povel do sněmovny ze sekretariátů“; „Pracovníci BIS projdou AE News, 

Parlamentní listy a další alternativu, zjistí pravdu a vypočítají kvocient rizika hrozby změny 

režimu.“ 

Migrační krize je současně spojována s pádem Římské říše, ke které došlo vlivem stěhování 

národů ve 4. až 7. století. Počátek tehdejšího temného středověku je dáván do souvislosti 

s dnešní situací, kdy jsme ohroženi „necivilizovanými barbary“, které nelze naučit naším 

zvykům a jejichž množství nás uvrhne „1,000 let nazpět“. Za ukázkový příklad tohoto 

„propadu do temnoty“ má být způsob stolování v Evropě po pádu Římské říše. 

„Výbuchy a exploze připomínají okamžiky pádu Římské říše [...], měli civilizovat 

barbarské kmeny [...], vzdělat, naučit je počítat, aby odváděli daně, měli je seznámit 

s vodou a s hygienou [...], s hodnotami“; „přesto docházelo [...] k teroristickým útokem 

[...], rabována, lidé byli zabíjeni“; „Snaha civilizovat necivilizované národy se minula 

účinkem a Řím se zhroutil.“; „Pádem Říma byla celá Evropa vržena kulturně 

a vzdělanostně o 1,000 let nazpět [...], jídelní příbory [...]zanikly s pádem Říma“; „do té 

doby jedla pouze rukama a polévky lžicí ze dřeva“ 

Společně se současnou hrozbou jsou autorem metaforicky vysvětleny i její příčiny. „Ovce“ 

představují evropští občané, kteří se bojí a následují „pastevce“, tedy EU. Tento „pastevec“ 

se v minulosti rozhodl bojovat (v Afghánistánu) proti „medvědovi“, dnešnímu Rusku, 

a podstrojoval přitom „vlkovi“ (islamistům/Talibanu). „Vlk“ se však „pastevci“ vzepřel, 

útočí na „ovce“, obviněn je ale nakonec „medvěd“. Autor tak tímto metaforickým příběhem 

poukazuje na současnou mezinárodní politiku vůči ruského režimu, která zároveň opomíjí 

mnohem větší nebezpečí, které Západ sám vytvořil. 

„aby kvůli jednomu vlkovi (kterému pastevec podstrojoval v boji proti medvědovi, který také 

běhá po lese, ale pastevec ho nemá rád, a proto vlka proti medvědovi naváděl, ale vlk se 

vymkl z podkontroly… kupodivu) [...], se za ty sežrané ovce v ohradě neobviní vlk, ale 

medvěd.“ 

Znakové systémy a vědění 
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V souvislosti s migrační krizí se v článcích objevují deskripce osob, které jsou 

„rozumné“ a přímému nebezpečí této krize již porozuměly. Za autoritu je tu uvedena britská 

královna, která se již chystá na útěk ze země, ale i Europol, který informuje o budoucích 

zabijácích, kteří jsou cvičeni na území tzv. Islámského státu. Výpovědní hodnotu zde má 

i „obyčejný člověk“, jehož hlavním zájmem je přežít a uchránit (pokrokovou) civilizaci. 

I sám autor zvýznamňuje své názory tím, že zmiňuje svůj rozhovor pro Svobodné rádio, kde 

predikoval budoucí vývoj v Evropě, který se měl následně potvrdit. Toto potvrzuje 

i výrokem „to je realita“, kdy sám se stává autoritou toho, co je pravda a co ne. 

„Europol oznámil“; „britská královna se nestačí divit“; „britská královna ví“; „obyčejný 

člověk“; „lidé, co mají rozum“; „Stalo se, o čem jsem hovořil minulý pátek na Svobodném 

rádiu“; „To je realita.“ 

Lidé, které lze popsat za „proimigrační“ jsou naopak označováni za „globalisty“ 

a „sluníčka“. Politici, kteří mají stát za bezpečnostním ohrožením, které migrace 

představuje, jsou jmenováni pouze za užití jejich křestního jména („vysvětlí Angele?“). 

Tajné služby zde zároveň nejsou zmiňovány za účelem posílení důvěryhodnosti psaného 

textu, ale jako ukázka prostředku naší vlády k utlačování vlastních občanů. 

„globalisté a sluníčka“; „Jak to teď proboha vysvětlí Angele?“; „Tajné služby ČR hlásí“; 

„pracovníci BIS projdou AE News“ 

4.2.3.2 Kritika vlády 

Články zabývající se kritikou vlády se v případě Aeronetu vyskytovaly nejméně. 

Následující diskurzivní analýza bude pracovat jmenovitě s těmito: 

- „Je vymalováno! Česko bude přijímat uprchlíky, něco přes 1,000 ročně a časem 

mnohem víc. Notičky z USA a Bruselu zafungovaly, Bělobrádek se odkopal 

a řekl, co neměl. Oheň na střeše? Ne, hoří už i ve sklepě!“, Aeronet, 16. června 

2015 

- „Český stát v tichosti a bleskurychle vyhostil tři mladíky po rvačce v Benešově, 

aniž by sdělil jejich národnost. My ji ale známe!“, Aeronet, 24. srpna 2016 

Naléhavost titulků i v případě těchto článků umocňují vykřičníky. První článek přináší 

„zaručenou“ informaci o budoucím procesu přijímání uprchlíků, kdy je jejich množství 

prezentováno neurčitě výrokem „mnohem víc“. Západ v čele s USA a Bruselem je již 

v nadpisu vyobrazen jako autoritářská entita, která našim politikům pouze předává 
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„notičky“, podle kterých se máme řídit. Autor zároveň urgenci situace zvýznamňuje jejím 

metaforickým přirovnáním k „ohni na střeše“, který se již rozšířil až „do sklepa“ a dává tím 

najevo, že problém je již tady a je neodvratitelný. Druhý článek pojednává o napadení dvou 

žen a muže v Benešově, kterého se dopustili cizinci, o kterých bylo ve zrychleném soudním 

řízení rozhodnuto, že budou vyhoštěni. Na rozdíl od dezinformačních webů však žádná 

média neinformují o státní příslušnosti či národnosti útočníků, serverem tedy 

„garantovanou“ situaci nelze ověřit. 

Významy 

Vláda je v článcích kritizována především za svůj lokajský přístup k EU a kvótám, 

které se dle Aeronetu zavázala splnit. Kritičnost situace je zdůrazňována hlavně hyperbolami 

skrz domyšlená čísla migrantů, kteří se mají v následujících letech v ČR objevit a kteří se 

zde se svolením vlády mají usadit „natrvalo“. Na základě toho články situaci popisují jako 

urgentní, a to vzhledem k tomu, že migranti jsou islámské víry a představují tak pro ČR 

nebezpečí.  

„že je tzv. už dávno vymalováno a hlavně rozhodnuto“; „Oheň na střeše? Ne, hoří už i ve 

sklepě!“; „vláda ČR začne přijímat uprchlíky, i přes silácká slova o“; „V Česku se 

nepodařilo vládě integrovat [...] ani Romy“; „vláda ČR nakonec přijme cokoliv“; „vláda 

této země dává zelenou počátku osidlování českých zemí Araby, natrvalo.“; „Do roku 2025 

[...] přes dalších 200,000 běženců.“; „Vláda udělá, co jí elity v Bruselu nakážou, [...] není 

na co čekat. Občané se nebudou stačit ani divit [...] desítky a posléze stovky tisíc 

islámistů“; „kývlo na něco přes 1,000 musulmanů ročně [...], zvládneme dvojnásobek. 

Potom trojnásobek. Pětinásobek.“ 

Aktivity 

Česká vláda je popisována jako instituce, kvůli které začnou být v ČR přijímáni 

uprchlíci. Dle autora však nejde přímo o dobrovolné rozhodnutí, ale o vládou přijatou 

podřízenou pozici vůči EU. 

„vláda ČR začne přijímat uprchlíky“; „Česko by mělo ročně přijmout cca. 1300 

uprchlíků“; „vláda ČR nakonec přijme cokoliv“; „vláda této země dává zelenou počátku 

osidlování českých zemí Araby“; „Vláda udělá, co jí elity v Bruselu nakážou“; „vláda 

nasune desítky a posléze stovky tisíc islámistů.“ 

Kritizovány jsou i kroky vlády v případě konfliktu na Benešovsku, na základě kterého byli 
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ve zrychleném řízení vyhoštěni tři cizinci. Na základě informací od „zdroje“ se mělo jednat 

o tatarské mladíky z Ukrajiny, o jejichž původu však měla mainstreamová média mlčet, aby 

v české společnosti před příjezdem Angely Merkelové nedocházelo k antimuslimským 

tenzím. Dle autora se tak vláda ztotožňuje z procesem tzv. Nového světového řádu (dále již 

jen NWO) a je poslušná „příkazům globalistů“. 

„český stát [...] identitu a původ útočníků už začal utajovat.“; „snaha o utajení [...] odhaluje 

strach českého establishmentu z reakce národa na procesy NWO, které do ČR nasunuje 

Sobotkova loutková vláda.“; „Čím slabší politik, tím lépe kýve hlavou na příkazy 

globalistů“ 

Identity 

Z článků vyplývá, že ať česká vláda tvrdí svým občanům cokoli, tak lže. Všechny 

její kroky mají být vedeny západními elitami, a to především Bruselem (tedy EU) a USA, 

jejichž cílem je tzv. NWO. Ukázkovým příkladem má být strana KDU-ČSL, tehdy v čele 

s předsedou Pavlem Bělobrádkem, který se přijímání uprchlíků zastával. Voliči KDU-ČSL 

jsou tak označeni za „naivní“. Bohuslav Sobotka, tehdejší premiér, je líčen jako „slabý 

politik“, který byl (Západem) vybrán záměrně, a to právě pro svou slabost postavit se 

Bruselu a USA na odpor. 

„vláda ČR začne přijímat uprchlíky, i přes silácká slova [...], vláda je pro přijímání 

uprchlíků“; „jestli pan Bělobrádek [...] v USA dostal nějaké konkrétní specifické notičky“; 

„Vláda udělá, co jí elity v Bruselu nakážou.“; „může pan Bělobrádek vykládat [...] svým 

naivním voličům.“; „kterou pan Bělobrádek (křesťan a katolík s citem pro musulmany?) 

[...], prostě vláda této země dává zelenou počátku osidlování českých zemí Araby“; „na 

procesy NWO, které do ČR nasunuje Sobotkova loutková vláda.“; „slabší politik [...], psík 

s kývací hlavou na pružině [...], takto fungují loutkové vlády [...], v rytmu jízdy auta, nikdy 

neprotestují [...], premiér země charakter kývacího psíka“ 

Součástí popisu „zrádného“ charakteru politické strany KDU-ČSL je i jakási futuristická 

vize roku 2034, kdy v případě, že se do Parlamentu ČR dostane „hnutí Mustafy Al Fahdího“, 

dá tato strana nakonec přednost společné vládě s tímto uskupením, namísto „Národní 

Obrozenecké Iniciativy“.  

„daří NOI vyjednat těsnou 101 koalici s KDU-ČSL [...], Lidovci již o půl roku později 

koalici opouští a vyjednávají o nové vládě s Fahdíovci.“ 
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Vztahy 

Způsob komunikace se čtenářem se příliš neliší od předešlé diskurzivní analýzy 

týkající se bezpečnosti. Autor opět promlouvá k čtenáři skrz 2. osobu množného čísla a svou 

příslušnost k občanům ČR prezentuje v 1. osobně čísla množného. V určitých výrocích 

dochází ke generalizaci, na základě které zastávají všichni Češi stejný názor jako autor 

článku. 

„ale prý se nemáme bát“; „ukrajování ze svobod, které máme“; „polehoučku necháváme 

[...] tyto svobody odebírat“; „abychom se nebouřili“; „ve jménu našeho ,dobra'”; „A my 

po té cestě nejdeme, my přímo zběsile utíkáme vstříc zkáze a vlastnímu zničení naší země 

a naší kultury“; „elity rozhodly za nás bez nás.“; „určité věci si zapamatujme.“; 

„Nesmíme zapomenout“; „Budete si muset dávat pozor“; „Takže se máme připravit na 

to“; „o tom nikdo nepochybuje“; „Dámy a pánové, pojďme si zavěštit“; „Pokud se 

podíváte“; „a řekněte sami“ 

V určitých pasážích přistupuje text k čtenáři s odstupem, kdy je „občanům“ prezentována 

daná situace, na kterou si již jednoduše budou muset „zvyknout“. Jejich strach je však 

autorem vysvětlován jako přirozená a pochopitelná reakce. 

„občané zde mohou vidět“; „Češi si budou muset zvyknout“; „Strach občanů ČR z tzv. [...] 

je [...] na místě“ 

Ke čtenářům je zároveň promlouváno skrz otázky, které v určitých případech již 

předpokládají danou odpověď nebo dávají čtenáři na základě poskytnutých informací 

možnost zhodnotit budoucnost země. 

„integrují se muslimové ve Švédsku? Integrují se ve Velké Británii? Integrují se ve 

Francii?“; „co nás opravdu čeká?“ 

 

Objevuje se zde opět i rozhořčenost autora článku, která je ironicky prezentována skrz 

„charakteristické“ mlčení národa vůči zákonům, které česká vláda schválila. Vyvozuje 

z toho tedy závěr, že se může stát, že Čechům nebude vadit ani přijímání muslimských 

migrantů. 

„Ale to přece vadit nebude, ne? Však již tehdy dávno v roce 2015 lidé mlčeli a souhlasili se 

zákazem kouření v hospodách, tak určitě nebudou protestovat ani kvůli zákazu alkoholu“ 
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Politika (distribuce sociálních statků) 

Vláda je charakterizována jako „loutka“ v rukou Bruselu, která se řídí podle pokynů 

„shora“ a která de facto nemá sílu a ani možnost danou situaci zvrátit. Nemá tak zároveň ani 

právo na uznání ze strany českých občanů. 

„Vláda udělá, co jí elity v Bruselu nakážou.“; „loutkové vlády“ 

Spojení 

Postup vlády je často spojován s tzv. procesem NWO, jehož hlavním stoupencem je 

Západ v čele s USA. Vzhledem k tomu, že tento proces měl být započat již v roce 1989, je 

česká vláda bezzubá co se týče rozhodnutí těchto elit a český národ je tak v područí těch, 

kteří rozhodují o budoucím vývoji lidstva. S tímto souvisí i událost z Benešovska, kde došlo 

k napadení ze strany tří cizinců, o jejichž národnosti nebylo mainstreamovými médii 

informováno, což má odhalovat obavy českých elit z reakce občanů na tajné procesy NWO.  

„jestli pan Bělobrádek [...] v USA dostal [...] notičky“; „elity rozhodly za nás bez nás“; 

„snaha o utajení národnosti [...] odhaluje strach českého establishmentu z reakce národa 

na procesy NWO“; „procesy NWO v ČR a na SK byly započaty již po roce 1989 [...], jde 

o dlouhodobé procesy“; „Tutlání a utajování národnosti vyhoštěných mladíků [...] na 

objednávku a ideologicky účelová.“; „V rámci systémů řízení je nasunování migrantů 

procesem urychlování globálního chudnutí Evropy [...], je konceptuální nástroj z oboru 

tzv. dlouhodobých procesů“ 

Vláda je však současně za přijímání migrantů kritizována, což se děje především vzhledem 

k náboženské příslušnosti migrantů, kteří jsou do naší společnosti neintegrovatelní, a kteří 

budou v budoucnu prosazovat vlastní práva (islámské právo šaría) a původní obyvatele 

utlačovat, či rovnou zabíjet.  

 

„Ne, neintegrují. Naopak, vytvářejí ghetta, izolovaná území prostoupená islámem, 

ideologií svaté války proti nevěřícím a právem Šaríja.“ 

Současná situace je taktéž spojována s tzv. „salámovou metodou“, kdy jsou na základě 

vyššího dobra občanům odpírány jejich základní svobody a práva. Tato „salámová metoda“ 

má mít za následek nejen vojenské zničení ČR, ale i ztrátu jejich hodnot a kultury. 

„bojím se českého salámu [...], metody pomalého ukrajování ze svobod [...], pomalu 
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a polehoučku necháváme někým nahoře tyto svobody odebírat a odkrajovat, pomalu“; 

„vstříc zkáze a vlastnímu zničení naší země (válka s Ruskem) a naší kultury (imigrace 

běženců)“ 

Významným spojovacím prvkem s vládou Bohuslava Sobotky jsou její následky. Autor 

popisuje ve svém článku budoucí vývoj v České republice, pokud se této vládě nebudeme 

schopní postavit. 

„Po 10 letech [...] přišlo do ČR 300,000 arabských běženců.“; „V roce 2026 [...], fertilita 

arabských žen, které mají 6 až 8 dětí [...], začínají překreslovat kulturní podobu některých 

měst v ČR. V roce 2029 žije v ČR 1,000,000 obyvatel (včetně nezletilých), které mají arabský 

původ. V roce 2031 vyrůstá [...] první metropolitní Mešita [...], metro jezdit s vyhrazenými 

vagony pro muže a jinými pro ženy.“; „V roce 2032 [...], zákazu vysílání reklam na 

alkohol.“; „v roce 2033 [...] direktivu o nevhodnosti pořádání vánočních besídek a také 

oslav Velikonoc.“; „stáhly z jídelních lístků nabídky alkoholických nápoj“; „Koncem roku 

2033 žije v ČR jeden a čtvrt milionu arabských spoluobčanů. Novela ústavy [...]zaručuje 

uplatňování práva Šaríja v 11 českých městech.“ 

Znakové systémy a vědění 

Kapacitami, které v článcích stojí za věrohodností poskytovaných informací je 

v případě této tematické kategorie sama redakce AE News. Ta se odvolává buď na své 

dřívější články či výstupy jejího šéfredaktora ve Svobodném rádiu. Autoritou poskytující 

informace je ale i sám autor a „tajemný zdroj“, jehož identita v článku nebyla prozrazena. 

„Jak jsme už dříve informovali na AE News“; „Psali jsme o tom na AE News“; „Takže já 

osobně“; „Mluvil jsem o tom na Svobodném rádiu minulý pátek“; „Zdroj naší redakce nám 

totiž sdělil“; „Podle našich zpráv“; „ale bojím se českého salámu“ 

4.2.3.3 Národní identita 

Národní identita byla na základě výsledků obsahové analýzy s tématem migrační krize 

v článcích Aeronetu spojována nejčastěji. Články, které budou v této podkapitole 

analyzovány, jsou následující: 

- „Analýza: Integrace muslimů do Evropy je předem odsouzena k nezdaru. 

Migranti se nikdy nevzdají 3 pilířů Islámu!“, Aeronet, 22. října 2015 
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- „To snad není pravda! Ministerstvo školství spustilo na základní škole ve Zlíně 

pilotní projekt propagace islámu! Nástěnky v 8. třídě, ze kterých jde děs! To 

musíte vidět!“, Aeronet, 28. listopadu 2016 

V titulcích se opět objevují vykřičníky, které umocňují urgenci prezentované situace. 

Informace, které se objevují v textu prvního článku, jsou v titulku prezentovány jako daná 

realita. Manipulativní techniky se objevují především v druhém titulku, kde lze vypozorovat 

zřejmý pokus o vyvolání rozhořčení („To snad není pravda!“) a obav („Nástěnky v 8. třídě, 

ze kterých jde děs!“), následované jasnou výzvou k rozkliknutí daného článku („To musíte 

vidět!“). 

Významy 

Podle informací vyplývajících z článků stojí za ohrožením národní identity 

v Čechách především „nekompatibilita“ islámu s našimi hodnotami. Muslimové jsou 

popsáni jako ti, kteří se těchto hodnot „nikdy“ nevzdají, jsou tím pádem neintegrovatelní 

a neměli bychom je přijímat. V článcích jsou dokola opakována slova „džihád“ a „šaría“, 

které jsou autorem považovány za hlavní komponenty islámské víry a je neustále 

zdůrazňováno, že muslim tato „přikázání musí“ dodržovat.32 Autor tak prezentuje 

bezvýchodnost situace muslimů, kteří by se museli vzdát své víry, aby se mohli do evropské 

společnosti integrovat. Důsledkem této „absolutní“ (hyperbolické vyjádření) 

nekompatibility a narůstání počtu muslimů v Evropě má vést k tomu, že jinověrci budou 

„násilím“ konvertováni k islámu a především ženy potká stejný osud jako ty, co 

v současnosti žijí v muslimských zemích. Akutnost situace je umocňována i nebezpečím, 

které již dnes z muslimského vlivu či kvůli naší vládě vyplývá pro „naše děti“. 

„nikdy nevzdají 3 pilířů Islámu“; „jeho absolutní nekompatibilita s demokracií široce 

rozvinutý fundamentalismus mezi muslimy“; „povinnost obracet na víru všechny 

jinověrce“; „Dialektický boj islámistů je velmi účinný [...], k masivnímu verbování 

mladých lidí a Evropanů do Džihádu.“; „muslim musí jít cestou Džihádu“; „Džihád smí 

muslim šířit všemi způsoby [...], krví a válkou.“; „Propaganda ve školách“; „povinnost 

podle Džihádu [...], je Šaría“; „islám netoleruje“; „uprchlickou ubytovnu pro několik tisíc 

                                                

32 Šaría skutečně je jednou z nejdůležitějších součástí víry muslima, protože se jedná o soubor pravidel, která 

muslim musí dodržovat. Ta se týkají každého aspektu jeho života. Trestní právo je pouze specifickou částí 

šaríi, na jehož uplatňování se názory v muslimském světě výrazně liší. 
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běženců“; „mohli začít stavět mešity [...], obvody s platností práva Šaría“; „veřejného 

bičování žen v Rijádu“; „muslimský útočník vnikne do školy [...] a začne bodat do 

nevěřících dětí“; „Relativizace hrozby islámu [...] je opravdu alarmující“; „útoku muslimů 

na psího mazlíčka by mohly být děti fyzicky napadeny“; „hrozbách islámu“; „V České 

republice už dnes vyrůstají muslimská ghetta, na Teplicku“; „Ve Zlíně tak daleko ještě 

nejsou, tam jsou teprve u nástěnek.“; „přežití evropské kultury a civilizace“; „spuštění 

Džihádu, nastoupení muslima k cestě boji za víru, stačí jakákoliv maličkost“; „cestu 

Džihádu a vezme spravedlnost do svých rukou.“ 

Urgentnost situace je autorem prezentována skrz výroky „děs“, „zděšení“, „neuvěřitelný 

skandál“ či „děsivý“ a je zároveň umocňována vykřičníky a výkřiky typu „To snad není 

pravda!“, které mají navodit pocit rozhořčení. 

„To snad není pravda!“; „ze kterých jde děs!“; „To musíte vidět!“; „se zděšením“; 

„neuvěřitelné nástěnky“; „o tomto neuvěřitelném skandálu“; „Nad tím člověk jenom 

žasne“; „Je děsivé sledovat“ 

Islám a muslimové nicméně nejsou jediní, kteří za „sebevraždou“ Evropy stojí. Mimořádnou 

úlohu zde sehrávají evropské elity a česká vláda, které „důsledně“ zamlčují pravdu, 

„naprosto“ nechápou problém a cíleně páchají „sebevraždu“ Evropy. Děti jsou vychovávány 

k potlačování pudu sebezáchovy skrz „likvidační propagandu „inkluze“ 

a „multikulturalismu“. 

„důsledné zamlčování faktů“; „Evropa páchá sebevraždu své vlastní civilizace“; 

„Evropské vlády naprosto nerozumějí arabskému problému“; „Školy se snaží v dětech 

potlačit pud sebezáchovy před islámem!“; „snížit v dětech přirozené obavy z nebezpečného 

náboženství“; „školství je cíleně inkluzivně a multikulturně likvidováno“ 

 

Aktivity 

Zásadní roli v ohrožení evropské civilizace hraje islám, který „ukládá“ muslimům 

pravidla a přikazuje jim, jak se mají chovat. Muslimové jsou tak především vykonavateli 

vyššího cíle „islámu“, který jako takový je pro nás hrozbou. Nejdůležitějšími procesy jsou 

„džihád“ a prosazování práva „šaría“. 

„Islám ukládá všem věřícím muslimům povinnost obracet na víru“; „Islám používá [...] 
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tzv. ‘dialektiku’“;“Islám obviňuje západní demokracii“; „pravověrný muslim musí jít 

cestou Džihádu“; „Džihád smí muslim šířit všemi způsoby“; „Muslimové musí podle 

Džihádu prosazovat slovo Proroka“; „musí cestu víry prosazovat [...], mají povinnost podle 

Džihádu prosazovat nejen slovo víry, ale i zákon [...] Šaría“ 

Muslimové jsou zároveň vyobrazeni jako „islámisté“, kteří pro svou věc „verbují“ jiné, ze 

kterých se následně stávají „útočníci bodající do nevěřících dětí“. V textu se objevil i popis 

vztahu muslimům ke psům, kvůli kterému se na Evropany dívají jako na „pastevce 

satanových stvoření“ a uzpůsobují dle toho své chování vůči nim. 

„boj islámistů je velmi účinný a [...] povede k masivnímu verbování [...] do Džihádu.“; 

„muslimský útočník vnikne do školy s nožem a začne bodat do nevěřících dětí“; „Muslimové 

se na bezvěrce, kteří venčí psy na vodítku, dívají jako na “pastevce satanových stvoření” 

a podle toho se k nim potom chovají.“ 

Celému procesu mají přihlížet neziskové organizace a odborníci (kteří jsou v souvislosti 

s jejich postoji nazýváni autorem jako „pseudoexperti“), kteří mají zájem pouze na vlastním 

přežití, a proto migraci do Evropy podporují. Kritizováno je taktéž české školství, které děti 

„vychovává“ k toleranci k islámu. 

„pseudoexperti a zaměstnanci neziskovek, kteří sledují pouze ekonomický zájem“; 

„neziskovky v Německu dělají práci za islamisty“; „Verbují nové migranty“; „Evropa 

páchá sebevraždu své vlastní civilizace a [...] se tváří, že multikulturní “dekonstrukce” 

Evropy je jakási povinnost“; „Tohle dnes učí pedagogové naše děti.“ 

Identity 

Migrant je popisován jako muslim, který se nikdy nevzdá své víry, kterou bude 

prosazovat prostřednictvím práva šaría a svaté války, džihádu. Jedná se tak o jedince, kterého 

nelze integrovat, a který má tendenci shromažďovat se v ghettech, kde je islámský 

fundamentalismus dále rozšiřován. Zároveň jde o člověka, kterého uráží jeho vlastní 

nezaměstnanost, nedostupnost halal potravin či provokativní oblékáni evropských žen. 

Muslim je dle autora člověk velmi citlivý na jakýkoli projev vymáhání zákona či svobody 

projevu a podnikání, za který se mstí násilím. Výrazným projevem neslučitelnosti islámu 

s evropskou kulturou je také postavení žen v muslimské komunitě, které mají mít pouze 50% 

hodnotu oproti muži, a jejichž hlavním posláním je rození dětí. Zmíněn je i velmi negativní 

vztah muslimů ke psům. 
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„nevzdají 3 pilířů Islámu!“; „absolutní nekompatibilita s demokracií a základy západní 

civilizace.“; „fundamentalismus mezi muslimy“; „muslimských ghettech.“; „rozloučit s 

myšlenkou na konvertování ostatních občanů v Evropě k islámu, musejí se vzdát Džihádu 

[...] Šaríji“; „povinnost obracet na víru všechny jinověrce“; „Džihád v islámu“; „Džihád 

je cestou víry muže v Islámu“; „jakákoliv nespravedlnost, je muslim povinen nastoupit 

cestu Džihádu.“; „nespravedlností je [...] nezaměstnanost muslimů v Evropě, 

nedostupnost halal potravin [...], neschopnost úředníků mluvit arabsky, provokativní 

oblékání žen na ulici, pokuta za špatné parkování v době modliteb apod. [...], stačí 

jakákoliv maličkost nebo ostrý proslov imáma v mešitě [...] k nastoupení cesty Džihádu.“; 

„Pokud urazíte [...], nastoupí cestu Džihádu a vezme spravedlnost do svých rukou.“; 

„Šaríja je velmi důležitá“; „Chybí zmínka o tom, že žena v islámu má pouze 50% hodnotu 

a její svědectví u soudu má hodnotu pouze třetinovou.“; „dodnes v Saúdské Arábii lze ženu 

vyměnit za kozy nebo velbloudy [...], že pravověrný muslim musí jít cestou Džihádu, 

protože Džihád je cesta koránu a vůle Alláha.“; „snaží nabudit dojem, že Džihád je pouze 

cestou extremistů“; „Pokud muslim neplní Džihád, není dobrý muslim.“; „díky své vysoké 

natalitě“; „obrázky z veřejného bičování žen v Rijádu [...], nemají ženy volební právo“; 

„do islámských ghett v Marseille ve Francii, ve Velké Británii a ve Švédsku“; „začne bodat 

do nevěřících dětí“; „pes je podle islámu nečisté stvoření, které stvořil Satan“; „V České 

republice [...] vyrůstají muslimská ghetta, na Teplicku, ale i na Jižní Moravě“ 

Obhájci přijímání migrantů jsou líčeni jako „pseudoexperti“, kteří problematice fakticky 

nerozumí či „zaměstnanci neziskovek“, kteří kvůli své sobeckosti uvrhnou Evropu do 

katastrofy. Evropská unie má přízvisko „globalistická“, a to kvůli své podpoře globalismu 

a procesu NWO. 

„K problematice imigrace se vyjadřují nejrůznější pseudoexperti a zaměstnanci neziskovek, 

kteří sledují pouze ekonomický zájem a [...] provádí práci, která jde proti zájmům vlastní 

země.“; „globalistická EU“ 

Vztahy 

Autor vzájemnou sounáležitost se čtenáři buduje v těchto článcích především 

prostřednictvím 2. osoby množného čísla, kdy je upozorňuje na dění okolo nich. Čtenářům 

vysvětluje, k čemu v současnosti v zemi dochází.  

„si zapnete televizi nebo rádio, uslyšíte z mainstreamu neustálé opakování základní 
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mantry“; „Je to stejné, jako kdybyste žádali“; „Pokud začnete oponovat“ ;Pokud někdo 

[...] urazí vaší víru, tak můžete jít k soudu. Pokud urazíte víru v Islámu“; „To musíte 

vidět!“; „Jak sami můžete vidět níže na fotkách“; „Všimněte si slova“; „Pokud se 

podíváme [...], tak vidíme“ 

Přítomný je i odosobněný přístup autora, který vyjadřuje překvapení nad tím, že nad 

možností integrace muslimů vůbec někdo přemýšlí, či přímo zevšeobecňuje přístup celého 

národa k dané skutečnosti. 

„Pokud si opravdu někdo položí otázku, zda-li je možné muslimy integrovat [...], měl by se 

seznámit“; „Nikoho nepřekvapuje“; „s nimi seznámili i čtenáři“; „člověk jenom žasne“ 

Čtenáři jsou v článcích opět dotazováni na svůj názor, který by však měl, na základě 

podaných informací, být shodný s názorem autora. 

„To jsou věci, že?“; „Je toto ukázka kvalitní výuky českého jazyka na škole?“; „Kolik 

takových stoupenců ISIL může být v ČR?“ 

Politika (distribuce sociálních statků) 

Ústřední postavou v textu je arabista syrského původu, Bassam Tibi, jehož myšlenky 

si, vzhledem ke shodnému názoru autora, zaslouží být slyšeny. 

„doktorem Bassamem Tibim a jeho zásadní myšlenky si zaslouží“ 

Migranti/muslimové nemají mít nárok na praktikování práva šaría (což by v přímém 

důsledku znamenalo odnětí jejich víry), na džihád a na konvertování nemuslimů. Autor také 

nepřímo vyjadřuje, že migranti by neměli mít právo volit a kandidovat do zastupitelstev. To 

z toho důvodu, že by z této pozice prosazovali právo šaría. Migrantům by zároveň nemělo 

být, vzhledem k vysoké nezaměstnanosti, dovoleno pracovat v Čechách bez nutnosti 

prodlužování víz. Zároveň by pro národ bylo nebezpečné, kdyby se tu jejich děti „cítily jako 

doma“. 

 

„přísný zákaz práva Šaríja“; „jako by Islám a jeho rozvoj v Evropě byl důležitější, než 

přežití evropské kultury“; „Muslimové se musejí vzdát 3 věcí, pokud se chtějí stát 

Evropany“; „by tito cizinci mohli kandidovat do zastupitelstva a volit [...], by klidně mohli 

začít stavět mešity [...], práva Šaría“; „chce ČSSD pracovní pobyty bez prodloužení víz pro 

cizince“; „tak jejich děti se budou v českých školách cítit jako doma“ 
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Autor dále poukazuje na fakt, že zatímco v arabských zemích není muslimům dovoleno 

praktikovat „tři pilíře víry“, Evropa jim tuto možnost nesmyslně umožňuje. 

„Evropa nebude muslimům zakazovat [...] 3 pilíře víry, což paradoxně neplatí o arabských 

zemích, kde jednotliví šejkové nepřipouští Džihád a Šaríja je uzpůsobená pro potřeby 

vládnoucích rodin“ 

Autor tvrdí, že v případě většího počtu muslimů v Evropě by původní obyvatelé přišli o svou 

náboženskou svobodu. 

„Po nastolení Šaríi musí jinověrci buď konvertovat k islámu, anebo [...] platit daň [...], 

bezvěrectví (ateismus) ovšem islám netoleruje.“ 

Spojení 

Problematika ohrožení národní identity je ilustrována situací ve „velkých evropských 

městech západní Evropy“, kde se tvoří „islámská ghetta“. Za příklad typické islámské země 

je uváděna Saúdská Arábie, která je zároveň zdrojem islámského radikalismu. Autor 

v souvislosti s muslimskými ghetty v západní Evropě zmiňuje i stranu ČSSD, jejíž zvolením 

dosáhneme vzniku ghett i u nás. 

„jak ta integrace už dnes vypadá ve velkých evropských městech a [...] státech západní 

Evropy a Skandinávie“; „v muslimských ghettech.“; „ztrátě kulturní identity Evropy“; 

„měly by dětem promítat videa ze Saúdské Arábie a jezdit [...] na exkurze do islámských 

ghett v Marseille ve Francii, ve Velké Británii a ve Švédsku, aby děti viděly, co je čeká, 

pokud budou v dospělosti volit strany, jako je právě ČSSD.“ 

Autor nemožnost integrace muslimů spojuje s věřícími křesťany, kteří by se, stejně 

jako muslimové, odmítali vzdát základních pilířů své víry. Na rozdíl od muslimů však 

křesťanství prošlou reformou, ke které musí v islámu dojít, aby byli muslimové 

integrovatelní. 

 

„označuje tyto tři pilíře islámu za překážku v modernizaci [...], kterou prošlo křesťanství 

i judaismus v minulosti.“; „kdybyste žádali po křesťanech, aby se vzdali víry v Ježíše 

Krista, Bible a Otčenáše“; „Džihád je cesta víry stejně, jakým je Desatero [...] pro 

křesťany.“ 

Rychlost šíření islámu je autorem nepřímo naznačována novým nařízením vlády, na základě 
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kterého se ve školách nesmí prodávat sladké limonády, sladkosti a slané pochutiny, které 

jsou nahrazeny čistou vodou, ovocem a kefírem. Vzhledem k tomu, že tyto pokrmy 

odpovídají požadavkům „halal“, je dle autora možné, že nařízení bylo vydáno s úmyslem 

„zalíbit se“ muslimům žijícím v ČR. Poukazuje zároveň na fakt, že je islám „již“ vyučován 

na českých základních školách. 

„děti nesmí koupit už ani limonády, sladké nebo slané věci [...], jen čistou vodu, ovoce 

a kefír [...], kefír je v islámu halal, takže možná je v tom dokonce úmysl.“; „Islám ve třídě 

ve škole, islám na nástěnkách, islám v učebnicích, islám i v nabídce školního bufetu.“ 

Přijímání migrantů a ohrožení národní identity jde dle autora ruku v ruce s globalistickou 

politikou Evropy, jejíž zájmem je nastolení nových pořádků. Z toho důvodu dochází k 

„dekonstrukci“ Evropy, její „sebevraždě“ a podpoře postupného nastolení práva šaría 

v Evropě. Mladá generace se tak ocitá pod tlakem propagandy, jmenovitě „komparativním 

appeasementem“ a „psychomanipulací“, která má za následek zmenšování či nulifikaci jasné 

hrozby. 

„politické elity se tváří, že multikulturní “dekonstrukce” Evropy je jakási povinnost“; 

„evropské politice korektnosti, nebo hlubšímu plánu na změnu evropské společnosti“; 

„dva modely budoucnosti. Muslimy v Evropě, nebo Šaríju v Evropě [...], veškeré kroky 

evropských politiků směřují výhradně k té druhé variantě.“; „propagován mezi žáky 

pozitivní vztah k Islámu, a to formou komparativního appeasementu, což je psychologická 

forma psychomanipulace [...], cílem je snížit podvědomý strach z jedné hrozby 

porovnáváním s podobnými známými fakty z hrozby známé a menší (bagatelizace) anebo 

hrozby nulové (denial).“ 

Znakové systémy a vědění 

Za autoritu je v případě zkoumaných textů považován arabista Bassam Tibi, který je 

známý svou kritikou vůči islámskému radikalismu a podporou liberální, pokrokové verze 

islámu. V článku je označován za „odborníka na arabistiku“, „doktora“ majícího „zásadní 

myšlenky“, „emeritního profesora“ a zároveň „syrského rodáka“ a „rodilého Araba“, což 

jeho názorům propůjčuje autoritu. 

„s pohledem odborníka na arabistiku“; „rozhovor s panem doktorem Bassamem Tibim 

a jeho zásadní myšlenky“; „Dr. Bassam Tibi je [...] emeritním profesorem mezinárodních 

vztahů na univerzitě v Goettingenu.“; „syrský rodák z Damašku“; „z jeho pohledu rodilého 
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Araba je velmi poučné“; „Dr. Tibi došel“; „Dr. Tibi doslova prohlásil“; „jak Dr. Tibi 

uvádí“ 

Média jsou v případě analyzovaného textu zmíněna dvakrát. „Mainstream“ je popisován 

jako prostředek šíření propagandy, zatímco jiný dezinformační server, „EUrabia“, přináší 

„informace o neuvěřitelném skandálu“ a je tak hodnotným zdrojem vědění. 

„Informaci o tomto neuvěřitelném skandálu kromě nás přinesl už i server EUrabia.“; 

„uslyšíte z mainstreamu neustálé opakování základní mantry“ 

Lidé, kteří nesouhlasí s antiimigrační antimuslimskou rétorikou a kteří se vyjadřují 

k problematice migrační krize a islámu jsou označeni za „pseudoexperty“. Pozornost čtenářů 

si dle autora nezaslouží ani Zaměstnanci neziskových organizací, kteří mají zájem jen na 

svém vlastním profitu. Ministerstvo školství je považováno za hlavní zdroj propagandy ve 

školství a je tak jasným nepřítelem národa. 

„K problematice imigrace se vyjadřují nejrůznější pseudoexperti a zaměstnanci 

neziskovek“; „hlavní roli zde hraje ministerstvo školství“ 

I názory samotného autora mají zvyšovat hodnověrnost předkládaných informací. Obraty 

jako „nesmysl“, „je to stejné“, „je dobře“ či „opravdový stav“ se autor staví do role autority, 

která rozhoduje o tom, co je správné a co ne. 

„Je to stejné, jako“; „nelze těmto argumentům oponovat, protože popisují opravdový 

stav.“; „to je naprostý nesmysl“; „Je dobře, že“; To my ale rozhodně nerozporujeme“ 

Významnou částí obyvatelstva, která posiluje význam a pravdivost informací v článcích jsou 

samotní čtenáři, případě rodiče „propagandou zasažených dětí“. Tato hodnověrnost je 

umocněna slovy jako „zděšením“, „neuvěřitelné“ či „naštvaní“. Autorem jako autoritou jsou 

zároveň jejich reakce omlouvány jako „zcela na místě“ či „pochopitelné“. 

„nás do redakce AE News upozornil jeden z našich čtenářů“; „Dotyčný otec“; „otázky si 

nepokládáme my v redakci, ale naši čtenáři a rodiče dětí ze Zlína“; „Jeden z rodičů, [...] 

nafotil se zděšením neuvěřitelné“; „jsou otázky rodičů [...] zcela na místě“; „Mnoho 

čtenářů AE News se zděšením“; „některé výroky reakcí rodičů [...] nelze ani publikovat“; 

„Rodiče navrhují“; „Naštvání rodičů je zcela pochopitelné“ 
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4.2.4 Shody a rozdíly 

4.2.4.1 Bezpečnost 

U všech tří deníků bylo již na základě užitých titulků zřejmé, že migrační krizi 

spojovaly s bezpečnostními hrozbami či islámem. Manipulativní techniky byly přítomny 

u většiny z nich a pouze v rámci Sputniku se objevovaly zprostředkovaně, a to jako součást 

názoru osoby, se kterou by proveden rozhovor. Zároveň se v titulcích nevyskytoval ani apel 

na čtenáře, který by nějakým výrazným způsobem podněcoval negativní pocity strachu či 

ohrožení. PL již takto odosobněný přístup neměly. Jeden z titulků, který byl minimálně 

zavádějící, neodpovídal publikovanému textu a měl za cíl šokovat čtenáře. Manipulativní 

techniky zde, vzhledem k explicitním výrazům, byly zřejmé. Nejdelší a zároveň 

nejurgentnější titulky se objevily na serveru Aeronet, kde byla frekvence výroků evokující 

ohrožení nejčastější. Užitím 1. osoby množného čísla, vykřičníků, metafor a hyperbol se tak 

Aeronet v užití manipulativních technik v titulcích ve srovnání s oběma weby, především se 

Sputnikem, výrazně vymyká. 

Všechny tři deníky shodným způsobem prezentovaly množství přicházejících migrantů 

numerickými hyperbolami a terminologii popisující vodních mas. Sputnik bezpečnostní 

hrozbu migrace popisoval jako příčinu budoucího rozpadu evropského prostoru. V případě 

PL a Aeronetu se objevovala hesla související s existenciálním ohrožením. S náboženskou 

příslušností migrujících však pracoval především Aeronet, který tuto hrozbu líčil velmi 

explicitním a detailním způsobem. Často se rovněž uchyloval ke konspiračním teoriím, 

kterým se zbylé dva deníky vyhýbaly. Užití jazykových figur (metafor, hyperbol a ironií), 

které naléhavost předkládaných informací posilovaly se objevovaly u všech 

dezinformačních serverů, především však v případě Aeronetu. Sputnik a Aeronet popisovaly 

migrační krizi shodným způsobem jako živnou půdu pro budoucí teroristické útoky 

v Evropě. Poukazovaly především na bojovníky z tzv. Islámského státu, kteří se mohli mezi 

migranty vyskytovat. PL a Aeronet pak spojuje názor, že neziskové organizace na migrační 

krizi profitují a z toho důvodu přijímání uprchlíků podporují. Aeronet zachází v tomto 

případě ale ještě dále, když tvrdí, že podpora přijímání uprchlíků ze strany evropských elit 

je součástí určitého globalizačního procesu. PL ve svých článcích rovněž kritizovaly údajné 

zamlčování konfliktů v Evropě mainstreamem. Oproti oběma dalším serverům se PL 

nicméně lišily v tom, že prostor pro vyjádření svého názoru dostaly i osoby vzdálené 
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antiimigračnímu a antiislámskému spektru. Ty v publikovaných rozhovorech kritizovaly 

přístup české veřejnosti k migrační krizi, a to často velmi přímočarým způsobem. I tento fakt 

zároveň potvrzuje, že PL jde především o šokující články, které ve společnosti vyvolávají 

napětí. 

Spojujícím faktorem všech tří deníků byl způsob popisu uprchlíků. Vždy se jednalo o mladé 

muže, kteří byli charakterističtí násilným chováním a kteří byli ve většině případu nazýváni 

jako imigranti či migranti, nikoli uprchlíci. Pouze v případě Aeronetu byli často a přímo 

spojováni s islámem, který byl zároveň dáván do souvislosti s nutným násilím za účelem 

potlačení bezvěrectví. Rozdílný přístup lze vysledovat na popisu chování českých občanů – 

zatímco v případě PL byli čeští občané ve svých postojích buď líčeni jako rozumní i jako 

pokrytečtí, v případě Aeronetu byli považováni buď za uvědomělé občany či „ovce“, které 

naslouchají Západem zkorumpovaným elitám, jejichž zájmem je zničení evropské civilizace 

a demokracie tak, jak ji známe.  

Vztahy se čtenáři jsou v případě jednotlivých webů budovány rozdílně. Ačkoli v případě PL 

a Aeronetu se autor článku na čtenáře obrací skrz 1. osobu množného čísla, v rámci článků 

z Aeronetu se vyskytovaly pobídky k připravenosti či určité akci. Sputnik se v tomto od obou 

dalších webů lišil, protože se ke svým čtenářům ve svých článcích neobracel vůbec. 

Společná sounáležitost byla v případě Sputniku stavěna na společné obraně České republiky 

a V4 jako takové. PL naopak tyto vztah budoval na základě jakýchsi „pochval“, které byly 

čtenáři udíleny za jeho rozumný přístup k migrační problematice, ale i za společné pozitivní 

historické zkušenosti, které dokazoval „dobrotu“ českých občanů. Jediný server, který přímo 

kladl čtenářům otázky, byl Aeronet. Na tyto otázky byla však vzhledem ke kontextu předem 

určená odpověď, která měla odpovídat autorovu přesvědčení. 

Ze všech šesti zkoumaných článků vyplývá, že migranti by neměli nabývat stejných práv 

jako původní obyvatelé. Weby se lišily pouze ve způsobu odůvodnění. Na základě 

argumentů vyplývajících z článků Sputniku si sice uprchlíci zaslouží humánní přístup na 

základě mezinárodního práva, jsou ale nebezpeční, a proto by je Evropa neměla přijímat. PL 

se zabývaly především integračním potenciálem uprchlíků, který podle nich nemají, protože 

na ně neplatí evropské zákony. Uprchlíci by podle PL v případě udělení azylu měli možnost 

volného pohybu, což by mohlo vést k rozšiřování kriminality i do České republiky. Aeronet 

udělování práv uprchlíkům podmiňuje ztrátou práv původních obyvatel Evropy. 

Všechny weby shodně spojují migrační krizi s hrozbou násilí. Ačkoli se konspirační teorie 
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objevují především na Aeronetu, ne vždy se vyhnou i jiným webům. Stejně jako v případě 

Aeronetu je i ve Sputniku a PL migrace prezentována jako někým řízený projekt. Servery 

zároveň z vyvolání této krize obviňují Západ, jmenovitě Evropskou unii a USA. Aeronet 

tuto skutečnost prezentoval na základě metaforického příběhu o „ovcích“, „vlku“ 

a „medvědovi“, ze kterého vyplývalo, že Evropa nesmyslně bojuje proti Rusku 

(„medvědovi“), zatímco „vlka“ již nemá pod kontrolou (v tomto případě se jednalo o odkaz 

na válku v Afghánistánu a události následující po stažení Sovětů). Dalším specifikem tohoto 

webu bylo odvolávání se na pád Římské říše a stěhování národů, která má Evropě i nám 

sloužit jako jakési memento v souvislosti s přijímáním „necivilizovaných“ migrantů. 

V neposlední řadě se zde objevuje i konspirační teorie týkající se tzv. Nového světového 

řádu, na základě které má malá uzavřená skupina mezinárodních elit kontrolovat fungování 

celého světa a ve svém důsledku i nás. Migrační krize má být jedním z prostředků 

„globálního chudnutí“ a snížení lidské populace. 

Odlišnost mezi weby v případě přisuzování autority v článcích je prezentována hlavně 

Sputnikem. Ten veškeré přispěvatele cituje bez jakýchkoli citově zabarvených přívlastků 

a objevují se v něm vlivné ruské osobnosti. V případě PL a Aeronetu jsou odpůrci migrace 

prezentováni vždy celým jménem i s funkcemi, Aeronet je označuje za „rozumné“ osoby. 

Aeronet se ve svých článcích odvolává i na „obyčejné lidi“, které jsou nositelem vědění, ale 

i na samotného autora, jehož názory jsou v článcích přijímanou pravdou. Lidé, kteří vůči 

migraci kritičtí nejsou, jsou označováni pejorativně, často posměšně, s jejich jménem jsou 

spojeny posměšné či ironizující přívlastky či jsou spojováni s národem negativně 

nahlíženými aktivitami.  

4.2.4.2 Kritika vlády 

Ačkoli se v případě všech tří deníků hesla v souvislosti s kritikou vlády objevovala 

nejméně, došla autorka díky diskurzivní analýze k zajímavým zjištěním. Ačkoli byl 

například Sputnik ve spojitosti s bezpečností v titulcích zdrženlivější než zbytek 

zkoumaných článků, objevily se v tomto případě v titulcích narážky na tehdejšího premiéra 

Bohuslava Sobotku. V případě PL se pak objevil titulek heslovitého rázu, vycházející 

z jednotlivých výroků v textu, který v čtenáři již dopředu vzbuzoval rozhořčení. Titulek 

zároveň obsahoval i hyperbolu, která měla naléhavost předkládané informace umocnit. 

Nejakutněji nicméně vyzněly titulky článků z Aeronetu, jejichž sdělení bylo opět umocněno 
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vykřičníky. Součástí byly jak jazykové figury, tak konspirační teorie, která byla naznačena 

už v titulku. 

Všechny tři portály se v případě kritiky vlády shodly na problematice kvót a určité 

neschopnosti české vlády prosadit kroky, které by byly srozumitelné. PL a Aeronet zároveň 

kritizovaly „podřízenost“ české vlády vůči Evropské unii. PL situaci umocňovaly výrazy 

týkajícími se „selhání“ Evropské unie a neschopností politiků s touto situací něco udělat. 

Česká vláda byla označena za zbabělou a autorem článku z Aeronetu dokonce za 

„loutkovou“ a podřízenou procesům NWO. Ty jsou pro české občany nebezpečné kvůli 

tomu, že události odehrávající se ve státě nejen že nejsou v rukou občanů, ale ani vlády, 

která je naprosto podřízena příkazům shora. V případě PL se nicméně objevovaly i tendence 

českou vládu za její postoje obhajovat, jelikož byly označeny za střízlivé a nelhostejné jak 

vůči migrantům, tak vůči občanům, o jejichž bezpečí vláda dbá. Naprostým protikladem 

těchto názorů byly názory publikované na serveru Aeronet, na základě kterých vláda pouze 

lže, protože byla takto instruována. Především strana KDU-ČSL a premiér Bohuslav 

Sobotka byli zmiňováni v negativním kontextu nejčastěji. 

Vzájemné spojení mezi čtenáři bylo v případě Sputniku založeno především na provedeném 

průzkumu agentury SANEP, na základě kterého zevšeobecňuje přístup všech Čechů vůči 

uprchlické krizi. Tento generalizující pohled je užit i v případě Aeronetu, zde se ale jednalo 

pouze o pocit autora. Ten se zároveň k čtenářům opět obracel skrze 1. a 2. osobu množného 

čísla, podobně jako PL (1. osoba množného čísla), zatímco Sputnik se této techniky 

vyvaroval. V článcích od Sputniku byla vzájemná sounáležitost budována na základě vztahu 

k zemím V4 a společné snaze o znovunabytí ztracené suverenity prostřednictvím odporu 

vůči uprchlickým kvótám. Stejně jako v případě Aeronetu byl i v článcích PL český čtenář 

kritizován za svou pasivitu. V případě PL šlo o pasivitu volební, v případě Aeronetu hlavně 

o lhostejnost Čechů k procesům NWO. V souvislosti s touto kritikou byl v článcích 

Aeronetu zřejmá rozhořčenost autora. Vzájemná debata se čtenáři byla v rámci tohoto webu 

opět založena na otázkách. 

Vláda je na těchto platformách kritizována i prostřednictvím historických zkušeností, 

případně na základě futuristických vizí. PL současnou situaci přirovnaly k bývalým 

komunistickým pořádkům, bitvě na Bílé hoře, po které následovala násilná rekatolizace 

Čechů (a která má sloužit jako memento k současné „islamizaci“ Evropy), ale i ke stěhování 

národů a pádu Římské říše. Neschopnost vlády integrovat migranty byla dána do souvislosti 
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s nepovedenou integrací Romů. Sputnikem byly západní vlády označeny za diktátorské na 

základě toho, že nereflektují přání a obavy svých vlastních občanů a svým jednáním 

poškozují vlastní národ. Východní země, které odmítají uprchlické kvóty tak plní svou 

funkci mluvčího svého národa a jsou Sputnikem označovány za demokratické. Aeronet se 

opět vrací k procesům NWO, které měly být v naší zemi a na Slovensku započaty už roku 

1989. Zmiňuje i tzv. „salámovou metodou“, na základě které jsou lidem postupně odebírány 

svobody, a rozvíjí rovněž futuristické vize, kdy muslimové ovládnou celý stát. 

Sputnik i PL se v souvislosti s kritikou vlády odkazovaly na názory s politikou spojených 

osob, jejichž odbornost s migrací nesouvisí, ale kteří odpovídaly názorové orientaci redakce. 

V případě PL došlo k odkázání se na historickou postavu Jana Ámose Komenského jakožto 

autority, která varovala před náboženským útlakem. V případě Aeronetu se objevil pouze 

blíže neurčený „zdroj“ a hlavní autoritou v článcích byl samotný autor článku. 

4.2.4.3 Národní identita 

Téma národní identity bylo přítomné především v případě Aeronetu, což se potvrdilo 

i v případě diskurzivní analýzy. Již u titulků je zřejmé, jakým způsobem bude o migrační 

krizi server ve spojitosti s národní identitou informovat. Předkládaná šokující tvrzení jsou 

opět umocněna vykřičníky, ale i zřejmými pokusy o vyvolání rozhořčení. Podobný přístup 

byl zaznamenán i v případě titulků u PL, ve kterých se objevila i konspirace prezentována 

jedním z odpůrců migrace. V rámci Sputniku se v titulcích objevila lehká ironie, která spíše 

probouzela zvědavost čtenáře k přečtení článku. Titulky jsou tak v případě PL a Aeronetu, 

na rozdíl od Sputniku, šokujícího charakteru a vzbuzují velmi negativní emoce. 

Všechny tři weby se ve svých článcích shodovaly na tom, že k ohrožení identity dochází 

kvůli postupné ztrátě společné kultury. Významným prvkem, který ilustroval ohrožení 

západní civilizace, bylo ohrožení ženských práv, které s příchodem migrantů hrozí. PL 

a Aeronet toto ohrožení umocňovaly odkazem na „naše děti“, kterým v případě přijímání 

migrantů zanecháme nejistou budoucnost plnou násilí. Sputnik byl v případě tématu 

týkajícího se národní identity mnohem radikálnější než v případě předešlých tematických 

kategoriích, kdy se v článcích autor odvolával na úmyslné „mlčení“ mainstreamových médií 

a na fakt, že původní obyvatelé se v Evropě jednou stanou menšinou a budou čelit 

existenciální hrozbě. V rámci článků z PL se v mnohem větší míře objevovaly explicitní 

výrazy a metafory. Data a fakta, která byla v jednom z článků přítomná, byla buď zavádějící 
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či přímo lživá a nebyla redakcí nijak revidována. Aeronet byl s ohledem na ohrožení národní 

identity rovněž mnohem agresivnější a migrující spojoval již přímo s islámskými termíny 

jako „džihád“ či „šaría“. Množství manipulativních technik i specifických interpunkčních 

znamének (vykřičníků) se v rámci této tematické kategorie umocnil. Evropská civilizace 

byla zároveň opakovaně kritizována za svůj zájem na „sebevraždě“ Evropy. 

Sputnik i PL spojovaly ve svých článcích migranty/muslimy především s výraznou hrozbou 

násilí, přičemž v případě PL byl tento prvek umocněn necivilizovaností těchto „barbarů“. 

Sputnik jako jediný prezentoval v souvislosti s národní identitou určitý „pozitivní“ prvek, 

a to obrodu národní hrdosti, která v Česku v současnosti dle názoru redakce chybí. Aeronet 

pojímá ohrožení národní identity skrz jednotlivé aspekty islámské víry, ale i nenávist k psům 

a nevěřícím dětem, ale i údajnou „propagandu“ v českém školství iniciovanou 

Ministerstvem školství. Na rozdíl od Sputniku a PL v tomto případě nepovažuje za původce 

násilí muslimy, ale islám, jehož příkazů je muslim pouze vykonavatelem. 

Všechny weby bez výjimky popisují uprchlíky jako mladé muže, jejichž motivace utíkat ze 

země původu není upřímná. Sputnik je popisuje jako neochotné se asimilovat a varuje před 

skrytými džihádisty. PL je označuje za sobce, kteří ve válečných zónách zanechali své ženy, 

aby nakonec znásilňovali evropské ženy, a proto není třeba s nimi mít soucit. Aeronet je líčí 

jako jedince lpící na své víře, která je mimořádnou hrozbou pro Evropu, ale i jako jedince 

sdružující se do ghett, které vše uráží a kteří na urážky odpoví pouze násilím a ve svém 

důsledku i podmaněním původního obyvatelstva. 

Pokládání otázek čtenářům se stalo spojujícím prvkem všech tří webů, přičemž u všech 

z nich se dala předem předpokládat požadovaná odpověď. Za to, co Čechy spojuje, byla 

pokládána především společná civilizace a kultura, pouze v případě Sputniku došlo 

k paradoxní kritice „evropeizace“ české kultury. Ve Sputniku se taktéž poprvé objevují 

„obyčejní lidé“, jejichž strach a xenofobie jsou pochopitelným projevem obav, což dokazuje 

i rozhovor s motorkářem Jirkou. 

Všechny tři servery shodně sdílí názor, že migranti nabývají více práv a výhod než původní 

obyvatelé, ačkoli by to mělo být naopak. V článku ze Sputniku je například prezentován 

výrok motorkáře Jirky, který tvrdí, že za projev vlastenectví může Čech přijít o práci. 

Redakce tento výrok nijak neredigovala. Z článku z PL vyšlo najevo, že práva a výhody by 

se měly lidem dávat na základě jejich původu a tím pádem schopnosti integrace. Nejpříkřejší 

přístup měl Aeronet, který za nebezpečnou označil možnost, že by cizinci mohli kandidovat 
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či být voleni. Zároveň je potřeba, aby se zde cizinci necítili a „jako doma“.  

V případě relevantních souvislostí dle jednotlivých webů docházelo spíš k rozdílnému 

nahlížení současné situace. Sputnik se zaměřil na příčiny, tedy vinu Západu ve vyvolávání 

válek na Blízkém východě, který má tím pádem vinu na šíření islámského radikalismu 

a fundamentalismu. PL se v článcích vracely do dávné historie Římské říše a stěhování 

národů, jehož obdoba v současnosti ohrožuje Evropu. Migrační krize byla srovnávána 

i s důsledky holocaustu, který nyní hrozí v případě přijímání migrantů i obyvatelům Evropy. 

Krize byla zároveň označena za výjimečnou, a to nejen z důvodu, že je „řízena někým 

shora“, ale i z toho důvodu, že oproti uprchlíkům z tehdejší Jugoslávie jsou uprchlíci 

z Blízkého východu a Afriky nebezpeční. Aeronet ohrožení národní identity spojoval 

především se současnou situací v muslimských ghettech na západě Evropy, ale i se Saúdskou 

Arábii, která byla vícekrát uváděna jako příklad islámské země. V souvislosti s ohrožením 

národní identity byla zmíněna i politická strana ČSSD, která má být hlavní příčinou její 

„zkázy“. V článcích Aeronetu se také oproti dalším dvěma webům objevila spousta 

konspirací, ať už fakt, že se v českých školách přechází kvůli muslimům na halal stravu, tak 

i již několikrát zmíněný Nový světový řád, který má za následek „psychologickou formu 

psychomanipulace“ na dětech na českých školách.  

Weby se v popisech přispěvatelů k tématu migrace shodly v posměšných přívlastcích či 

označeních těch, kteří k migraci nezaujímali negativní postoje. V případě Sputniku 

a Aeronetu došlo k průniku, a to co se týče hodnověrných zdrojů informací. Sputnik 

prezentoval za hodnotné postoje „obyčejného člověka“, zatímco Aeronet důležitost sdělení 

postavil na reakcích „zděšených rodičů“. Aeronet pro svůj článek vybral rovněž názory 

doktora Bassama Tibiho, který, ač muslim, disponuje dle autora článku myšlenkami 

hodnými pozornosti. PL v případě této tematické kategorie uvedla za zdroje vědění osoby, 

jejichž profese těmto osobám v souvislosti s problematikou migrační krize negarantovaly 

žádnou odbornost. 
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5 Závěr 

Dezinformace se poprvé jako pojem objevuje roku 1923 jako součást zpravodajských 

operací ruské tajné služby. Do povědomí veřejnosti se však dostala až v posledních letech, 

a to díky rostoucímu vlivu dezinformačních webů na společnost a politické prostředí. 

Význam dezinformačních aktivit byl posílen i díky jejich rychlému šíření prostřednictvím 

internetu. Ačkoli se může zdát, že dezinformace není v porovnání s jinými hrozbami příliš 

nebezpečná, jedná se účinný prostředek hybridní války, prostřednictvím kterého lze ovlivnit 

nejen myšlení a chování společnosti, ale i jejích politických elit. Síla dezinformace 

v dnešním světě vychází z „přeinformovanosti“ společnosti, která se snaží zorientovat v čím 

dál složitějším světě. Dezinformace jí tuto možnost umožňuje a zároveň ovlivňuje jejich 

názor takovým způsobem, jak již předem určil její autor. Evidence a fakta přestávají být 

určujícím faktorem „pravdivosti“ dané informace a lidé mají tendenci věřit tomu, co jim 

dává smysl. Informace, kterým nerozumí či které neodpovídají jejich vidění světa, cíleně 

přehlížejí a pravda je tak v současnosti pouze relativním pojmem.  

Významnou úlohu v dnešní společnosti a její informovanosti hrají tradiční/mainstreamová 

média, která by dezinformačním aktivitám mohla čelit. Média jsou pro lidi často jediným 

zdrojem informací. Vliv mainstreamu však vlivem své všudypřítomnosti dovedl společnost 

k uzavření se do vlastní subjektivity a nedůvěře k politikům, která s tímto neodmyslitelně 

souvisí. Zatímco se lidé v zájmu zachování své soukromé sféry uchýlili do bezpečnosti tzv. 

„čtyř stěn“, začali mít tendenci věřit novým, alternativním pravdám. Pocit bezpečí jim 

poskytnul internet a především sociální sítě. Tento virtuální prostor se stal živnou půdou 

právě pro alternativu, která posiluje odpor společnosti vůči mainstreamovým médiím 

i zavedeným politickým stranám, které se v návaznosti na to samy začínají uchylovat 

k přebírání dezinformací a nacionalistickému narativu, aby neztratily příznivce. 

Problematika migrační krize je ukázkovým příkladem tohoto procesu. Strach z „cizího“, 

který byl přiživován dezinformačními servery, byl zároveň posilován i médii tradičními, 

které vlivem touhy po senzaci, zvýšené čtenosti a ekonomickém zisku téma migrace 

sekuritizovaly. Dříve zavedené tradiční politické strany levicového spektra se přizpůsobily 

náladám ve společnosti a vzdaly se apelu na humanitu a v souvislosti s uprchlíky 

akcentovaly především bezpečnost.  

Ze zprávy Ministerstva vnitra z roku 2016 vyplývá, že alternativní zpravodajské servery se 
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staly zdrojem informací nejen pro domácí extremistickou scénu, ale i pro část veřejnosti. 

Mimo podněcování určitých názorových proudů, jakým byla například kritika české vlády, 

odpor vůči migrantům či Evropské unii a NATO, se objevily i pokusy o manipulaci 

veřejného mínění a iniciaci protestních akcí. Mezi sledovanými dezinformačními servery se 

objevily i ty, které jsou analyzované v této diplomové práci, tedy Parlamentní listy, Sputnik 

a Aeronet.  

Tyto tři weby se sice neliší ve svém negativním nahlížení tématu migrační krize, jejich 

způsob rámcování této problematiky je však odlišný. Nejen tato rozdílnost však stála za 

rozhodnutím autorky zvolit právě tento specifický vzorek. Původ, vlastnictví a způsob 

financování byly nejdůležitějším faktorem této volby, protože autorce umožnil zpochybnit 

obecně uznávaný názor, že dezinformační propaganda v České republice je čistě ruskou 

záležitostí. Zatímco Sputnik je „přiznaným“ zpravodajským kanálem ruské propagandy 

v Česku a je rovněž Ruskou federací financován, Parlamentní listy nemají jakékoli ruské 

pozadí či zdroje a vlastnický původ v případě Aeronetu je nedohledatelný. 

Autorka se v této diplomové práci opírala o kritická bezpečnostní studia a z nich vycházející 

teorii sociálního konstruktivismu a především o dílo Thierryho Balzacqa, který za 

nejvýznamnějšího sekuritizačního aktéra považuje média. Za účelem zodpovězení 

výzkumných otázek, které byly představeny v úvodu této práce, byla autorkou provedena 

obsahová a diskurzivní analýza článků z výše zmíněných dezinformačních webů z období 

od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016. 

Obě analýzy vycházely z článků, které se objevily ve vyhledávači jednotlivých webů po 

zadání klíčových hesel „migrace ČR“ a „migrace Česká republika“, a které s tímto tématem 

přímo souvisely. Obsahová analýza byla následně provedena na vzorku 133 článků, z nichž 

52 připadlo Parlamentním listům, 38 Sputniku a 43 Aeronetu. Vzhledem k numerickému 

charakteru této analýzy byl zkoumán počet výskytů jednotlivých autorkou určených hesel, 

které měly spojitost buď s bezpečností, kritikou vlády či národní identitou. Tato tematická 

rozdílnost se zároveň stala základem pro vytvoření tematických kategorii, které byly 

základem pro následnou kvalitativní analýzu.  

Výsledky obsahové analýzy umožnily autorce zodpovědět následující výzkumné otázky: 

- S jakou tematickou souvislostí se problematika migrace na těchto webech 

objevuje nejčastěji a co je naopak rozděluje? 
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Migrační krize byla v případě dezinformačních webů Parlamentní listy a Sputnik 

nejčastěji spojována s bezpečnostní hrozbou. Zatímco u Parlamentních listů se o jen asi 100 

zmínek méně vyskytovalo i ohrožení národní identity, tak v rámci Sputniku nebylo toto téma 

akcentováno příliš často. Velmi výrazně se od těchto dvou webů odlišoval Aeronet, který 

v drtivé většině migrační krizi spojoval s ohrožením národní identity. Frekvence výskytu 

hesel byla nicméně v případě Aeronetu natolik vysoká, že poměr počtu výskytů na počet 

článků byl i s ohledem na bezpečnost vyšší než v případě Parlamentních listů. Rovněž 

v případě kritiky vlády držel Aeronet v letech 2015–2016 prvenství, ačkoli byla tato 

tematická kategorie, i vlivem menšího počtu hesel, nejméně vyskytujícím se prvkem 

v analyzovaných článcích. V souvislosti s kritikou vlády došlo během zkoumání poměru 

počtu výskytů na počet článků k jistému přiblížení Sputniku k výsledkům Parlamentních 

listů. 

- Jsou migrující spojováni s otázkou bezpečnosti? 

Migrační krize a tedy i migranti byli ve všech analyzovaných článcích spojováni 

s problematikou bezpečnosti a byli tudíž sekuritizovaným prvkem. Existují zde však rozdíly 

mezi jednotlivými weby, a to s ohledem na užívaná slova ve spojitosti s bezpečnostní 

hrozbou, kterou má migrace představovat. 

V rámci článků z Parlamentních listů se mimo neutrální slova typu „bezpečí“, „hranice“ 

a „ochrana“ objevovaly i slova přímo evokující ve čtenářích negativní pocity. Těmi byly 

především „hrozba“ a „teror“, která přímo naznačovala příčiny možného existenciálního 

ohrožení. Často se zde také objevovala slova spojená s terminologii týkající se vodních mas 

jako „vlna“ či „tsunami“. 

Na rozdíl od Parlamentních listů byl Sputnik při výběru slov souvisejících s bezpečnostním 

ohrožením prostřednictvím migrace opatrnější. Slova přímo odkazující na násilí či jiné 

existenciální ohrožení se v článcích objevovala spíše výjimečně. Tato skutečnost je jedním 

z faktorů přesvědčení autorky, že právě kvůli přímému napojení na ruskou mediální agenturu 

a tím pádem i na Ruskou federaci si tento web, ačkoli obecně uznáván za dezinformační, 

nemůže dovolit být příliš explicitní a agresivní, aby nepřišel o atribut seriózního média. 

Aeronet se co do nejčastějších hesel v souvislosti s bezpečností určitým způsobem shodoval 

jak se Sputnikem, tak s Parlamentními listy. Za výraznou výjimku lze však považovat heslo 

„džihád“, které se v rámci článků z tohoto webu objevovalo mnohem častěji než v případě 
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předešlých dvou serverů. Migrace tak byla přímo spojována s náboženskou příslušností 

migrujících, jejichž způsob praktikování víry má být právě tím důvodem, proč je naše 

bezpečnost ohrožena. 

- Jsou migrující spojování s určitým náboženstvím nebo etnicitou? 

V případě všech dezinformačních webů byla v kategorii „národní identity“ nejčastěji 

zmiňována náboženská příslušnost migrantů, tedy „islám“. Články z Parlamentních listů 

migranty často prezentovaly jako „muslimy“, a to ve spojitosti s hesly jako „integrace“, 

„národ“ či „kultura“. Náboženská příslušnost uprchlíků tak byla v tomto případě spojena 

hlavně s otázkou jejich integrace a rozdílnou kulturou, kterou s sebou přináší, zatímco tu 

naši ohrožují. 

Sputnik byl v případě této tematické kategorie opět zdrženlivější a ačkoli se zde poměrně 

často objevovalo slovo „islám“, zmínky o „muslimech“ byly spíše sporadické. Články ze 

Sputniku se zabývaly spíše otázkou národa a kultury a ohrožení tak bylo dáváno spíše do 

souvislosti s islámem než samotnými muslimy. 

Velmi rozdílný přístup byl zaznamenán u Aeronetu, který ohrožení národní identity spojoval 

nejen s islámem a muslimy, ale i arabskou národností, která se v článcích objevovala 

poměrně často. Oproti předešlým dvěma webům byla migrace rámcována i za 

užití vedlejších prvků souvisejících s islámem, a to „Koránem“, „islámským právem/šaríou“ 

a „islamizací“, které se u Parlamentních listů či Sputniku vyskytovaly pouze minimálně či 

vůbec.  

Náboženská příslušnost tak byla akcentována všemi třemi dezinformačními weby a jak 

existenciální tak kulturní ohrožení bylo rámcováno prostřednictvím tohoto faktoru. 

Doplňující faktor, tedy etnicitu uprchlíků zdůrazňoval poměrně často server Aeronet. 

 Kvalitativní neboli diskurzivní analýza vycházela z obsahové analýzy, na jejíž 

základě byly jednotlivé články rozděleny do tematických kategorii „bezpečnost“, „národní 

identita“ a „kritika vlády“. Pro každou tematickou kategorii byly vybrány dva články 

z jednotlivých dezinformačních webů, které byly diskurzivní analýze podrobeny odděleně. 

Diskurzivní analýza byla založena na metodě Jamese Paula Geeho a dané články zkoumala 

prostřednictvím sedmi tzv. „building tasks“. V rámci analýzy diskurzu užitého v textu 

jednotlivých článků byly analyzovány i specifické jazykové figury a v neposlední řadě 

i titulek, který daný článek uváděl. Tento důkladný způsob analýzy umožnil autorce 
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pochopit kontext, ve kterém text vznikal, ale také způsob rámcování tématu migrační krize 

v souvislosti s Českou republikou. 

Výsledky diskurzivní analýzy umožnily autorce zodpovědět následující výzkumné otázky: 

- Jaký je na základě metody kvalitativní analýzy Jamese Paula Geeho obraz 

migrace ve vybraných webech? 

Migrace byla v případě Parlamentních listů spojována velmi často s velkým 

množstvím příchozích, především mladých mužů, jejichž počet sám o sobě představoval pro 

Českou republiku hrozbu. Právě přicházející mladí muži byli velmi často spojováni 

s možným budoucím porušováním ženských práv, které Evropě v případě jejich přijetí hrozí. 

Součástí byly i manipulativní techniky, kdy se články odvolávaly na budoucnost „našich 

dětí“, či byl zpochybňován motiv migrantů k opuštění jejich zemí původu. Zároveň se zde, 

ačkoli to v případě Parlamentních listů nebylo příliš časté, objevila i konspirační teorie, na 

základě které je migrační krize „řízena někým shora“. Data udávaná v článcích osobami, se 

kterými Parlamentní listy udělaly rozhovor, nebyla nijak revidována, ačkoli byla buď přímo 

lživá či minimálně zavádějící. Součástí byly i opakující se výroky naznačující možnost 

existenciální hrozby, která původním obyvatelům v případě přijetí uprchlíků hrozí. Tato 

hrozba byla vyjadřována explicitními výrazy odkazujícími na náboženskou příslušnost 

migrujících a na jejich charakteristickou násilnickou povahu vycházející nejen z jejich víry, 

ale i odlišné kultury. V textech se často objevovaly pejorativní výrazy a posměšky vůči 

uprchlíkům, ale i vůči zastáncům jejich přijímání. Součástí kritiky byla i údajná liknavost 

české vlády a mainstreamových médii, která dle tohoto serveru k problémům vyplývajících 

z migrační krize mlčela. Především s ohledem na českou vládu byla často zmiňována 

problematika kvót a neschopnost české vlády se jasně vymezit proti migrační politice EU. 

Články informovaly i o údajné pozitivní diskriminaci, na základě které mají uprchlíci 

nabývat více práv než původní obyvatelé. Poukazovaly tak na jasnou nespravedlnost, kdy 

by uprchlíci, vzhledem ke své neschopnosti se integrovat, právo na azyl a tím pádem volný 

pohyb po Evropě mít neměli. Oproti jiným deníkům však Parlamentní listy dávaly prostor 

i osobám, které se k migrační krizi nestavěly apriori negativně a tím se tak tento web 

odlišoval od zbylých dvou. 

Sputnik byl v případě přímé sekuritizace migrační krize rozvážnější. Ačkoli se i zde 

objevovaly výrazy odkazující na projevy vodních mas, nebyli migranti tak často spojováni 

přímo s ohrožením životů původních obyvatel, ale spíše s politickými následky, jako 
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například s rozpadem společného evropského prostoru. I zde se objevila konspirační teorie 

poukazující na fakt, že uprchlíci jsou pouze vykonavateli „vyšších“ plánů a že migrační krize 

je někým úmyslně řízena. Stejně jako v případě Parlamentních listů byli uprchlíci 

označováni za „mladé muže“, kteří jsou charakterističtí inklinací ke kriminálním aktivitám, 

ale i terorismu, a proto je nelze označit za válečné uprchlíky. Opět se zde objevuje apel na 

ochranu ženských práv, ale i společné evropské kultury (v tomto případě by se přístup 

Sputniku dal označit za minimálně schizofrenní, kdy v jeho článcích dochází ke kritice tzv. 

„evropeizace“ české kultury). Ačkoli se tedy i ve Sputniku objevuje určitý apel na 

humánnost, je právě toto důvodem, proč uprchlíky nepřijímat. Spojujícím faktorem 

s Parlamentními listy je rovněž přístup k české vládě, která je kritizována pro své nejasné 

postoje a je označena za diktátorskou, protože nehledí na přání svých vlastních občanů 

a jedná pouze na základě příkazů „shora“. Pouze v případě tematické kategorie „národní 

identita“ byl Sputnik co do manipulativních technik srovnatelný s Parlamentními listy. 

V textech se objevovala jak kritika vůči tradičním médiím, která o ohrožení národa a jeho 

kultury úmyslně „mlčí“, tak hrozba, že původní obyvatelé budou „přerozeni“ a ocitnou se 

v Evropě v pozici menšiny. Podle Sputniku můžeme již teď pozorovat, že cizinci disponují 

větším množstvím práv než samotní Češi. Paradoxně bylo však i toto spojováno s určitým 

pozitivem, a to tím, že díky migrační krizi dochází k jakémusi národnímu obrození a návratu 

k tradičním hodnotám společnosti. 

Ve srovnání s předešlými dvěma weby byl nejagresivnější a nejvýraznější Aeronet. Ten 

mimo množství přicházejících „mladých mužů“ a existenciální ohrožení (terorismus), které 

tito „muži“ představují a které bylo popisováno velmi explicitně, pracoval i s náboženskou 

příslušností migrujících, které považoval za přímou příčinu hrozby. Islám byl popisován za 

přímého „pachatele“, který prostřednictvím muslimů hodlá potlačit bezvěrectví evropských 

obyvatel, a to i za cenu ozbrojeného boje. Ruku v ruce s výrazně často zmiňovaným 

„džihádem“ bylo odkazováno i na islámské právo šaría, které muslimové zavedou hned, jak 

budou mít příležitost a politickou moc. Z toho důvodu je přidělování práv migrantům dle 

Aeronetu podmíněno tím, že tato práva naopak ztratí původní obyvatelé. Proto by cizinci 

neměli mít právo volit a být voleni, aby k této situaci nedošlo.  

Na rozdíl od ostatních webů se Aeronet uchyloval ke konspiracím, na základě kterých je 

migrační krize součástí již běžícího procesu založeném na tzv. „Novém světovém řádu“ 

(NWO), jemuž jsou podřízeny nejen západní elity, ale prostřednictvím Evropské unie 
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i Česká republika. Tento proces „globálního chudnutí“ a redukce lidské populace má být 

hlavní příčinou migrační krize, jejíž důsledky mají být násilné konflikty a úmyslné odebírání 

práv původním obyvatelům Evropy. Česká vláda v čele s ČSSD a KDU-ČSL a hlavně 

tehdejší český premiér Bohuslav Sobotka a Pavel Bělobrádek jsou v článcích podrobeni 

nejtvrdší kritice, a to nejen za neschopnost řešit migrační krizi (v případě Bohuslava Sobotky 

často za užití pejorativních přívlastků), ale i za podřízení se procesu NWO. Z toho důvodu 

nejsou v článcích dehonestováni pouze uprchlíci, ale i samotní občané ČR, kteří tuto „jasnou 

souvislost“ ještě nepochopili. Jak již bylo zřejmé na základě obsahové analýzy, bylo 

i v případě Aeronetu téma národní identity charakteristické mnohem agresivnějším 

slovníkem. Velmi často byla s migrací spojována ženská práva, kdy bylo jejich porušování 

ilustrováno přístupem Saúdské Arábie k ženám, ale i islámskými texty. Teologický výklad, 

kterého se autor ve svých článcích dopouštěl, byl však buď zavádějící nebo přímo chybný. 

Apel na čtenáře charakteristický svou naléhavostí byl mnohokrát prováděn prostřednictvím 

ohrožení „našich dětí“ a byl ve zkoumaných článcích taktéž velmi výrazným prvkem. Co 

nicméně Aeronet od ostatních webů odlišovalo, bylo přemrštěné užívání slova „džihád“ a 

„šaría“, které bylo navíc umocňováno vykřičníky na konci vět. Akutnost článků vybízejících 

k akci tak byla oproti ostatním dvěma webům nesrovnatelná. 

- Jaké jazykové figury jsou v souvislosti s migrací a Českou republikou nejčastěji 

užívány? 

Naprostou převahu v užitých figurách zaujímá hyperbola. Ta byla všemi 

dezinformačními weby využívána především ve spojitosti s popisovaným množstvím 

uprchlíků („tsunami“, „masový“, „masivní“, „miliony“, „gigantický“, „davy“ a další), ale 

i například s neschopností vlády se postavit Evropské unii a kvótám („naprosto“, 

„absolutní“). Velmi často se objevovaly metafory, a to hlavně ve spojení s migranty 

(„armáda hrdlořezů“, „sebevražda evropské civilizace“, „líheň islamistů“), ale i občany 

České republiky („ovčané“, „dirigenti islamizace“ a další). Ironie byla v článcích rovněž 

přítomná a negativizovala pronesené výroky, často se přitom objevovala ve formě 

řečnických otázek („To jsou ti političtí, utlačovaní, nebozí uprchlíci?“ či „Uprchlíci, 

děkujeme“ a další).  

I v tomto případě platí, že největší počet těchto specifických jazykových figur se objevoval 

v článcích Aeronetu, následovaným Parlamentními listy a nakonec Sputnikem. Ačkoli 

množství hyperbol je u třech dezinformačních webů srovnatelné, metafory a ironie byly 



 

 

135 

hojně nadužívány hlavně Aeronetem. 

- Z jakých metaforických příběhů čerpá v článcích užitý diskurz? 

Typický metaforický příběh odkazující na naprosto chybné mezinárodní kroky ze strany 

Evropské unie je historka o „ovcích“ (občanech), „vlku“ (islamistických radikálech), 

„medvědovi“ (Rusku) a „pastevci“ (Evropské unie), která se objevila v článku 

publikovaném Aeronetem. Zatímco „pastevec“ své „ovce“ ochraňuje před „medvědem“, 

napadá ho „vlk“, kterého v minulosti proti „medvědovi“ poštvával (zde se jedná o jasný 

odkaz na válku v Afghánistánu a následný růst islámského radikalismu po odchodu 

sovětských vojsk).  

Dalším metaforickým příběhem, který se v článcích objevil opakovaně, a to jak v případě 

Aeronetu, tak Parlamentních listů, je stěhování národů a pád Římské říše. Římská říše má 

v tomto případě odkazovat na civilizovanou společnost (dnešní Evropu), která je napadána 

necivilizovanými barbary (dnešní migranti/muslimové). Pád Římské říše má zároveň 

evokovat možný důsledek migrační krize pro Evropu. 

V Parlamentní listech se objevil i odkaz na následky bitvy na Bílé hoře, která vedla k násilné 

rekatolizaci českého obyvatelstva, která má sloužit jako memento v souvislosti se 

„současnou islamizací Evropy“. V souvislosti s kritikou české vlády a údajné „sluníčkářské“ 

propagandy se vyskytovaly v textu i narážky na návrat bývalých komunistických pořádků, 

či tzv. „salámovou metodu“ (Aeronet), která je příznačná pro pomalé a netušené odebírání 

základních svobod obyvatelům dané země. V neposlední řadě byla v článku Parlamentních 

listů současná migrační krize a její možné důsledky srovnána s holocaustem, kterého by se 

na původních obyvatelích dopustili uprchlíci, pokud bychom je přijímali. 

- Odpovídá rámcování migrace v některých z těchto webů teorii morální paniky? 

Morální panika je vykonstruovaný proces prostřednictvím médií či zainteresovaných 

subjektů, kdy začne být určitá osoba/skupina osob či instituce prezentována jako hrozba 

společenských hodnot a zájmů, které mohou zároveň narušit status quo. Součástí je i snaha 

politické a mediální scény o vedení kampaně vůči „ohrožujícímu cizímu“, které má zároveň 

snížit obecné ohrožení. 

Na základě zjištěných faktů, kdy jsou uprchlíci vyobrazováni jako „neintegrovatelní“ 

migranti ohrožující naši kulturu prostřednictvím své náboženské příslušnosti a jsou zároveň 

i existenciální hrozbou pro původní obyvatelstvo, odpovídají všechny zkoumané weby teorii 
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morální panice. Dezinformační weby (ale nejen ony) jsou tedy původcem morální paniky, 

kterou dále tvoří a posilují za užití zavádějících a lživých informací, či manipulativních 

technik 

Na základě výše zodpovězených otázek bude zodpovězena i hlavní výzkumná otázka 

této diplomové práce:  

- V čem se od sebe jednotlivé dezinformační weby v souvislosti s rámcováním 

tématu migrace ve vztahu k České republice liší? 

Jak již bylo v rámci zodpovězení předešlých vedlejších výzkumných otázek uvedeno, 

vyhýbal se Sputnik, na rozdíl od zbylých dvou dezinformačních webů, přílišné explicitě či 

specifickým figurám (vyjma hyperbol). Z výsledků obsahové analýzy vyplynulo, že co se 

týče hesel v souvislosti s jednotlivými tematickými kategoriemi, byl jejich celkový počet 

vždy nejnižší. Články vydané Sputnikem byly zároveň co do délky nejkratší a zaměřovaly 

se spíš na podání základních informací o dané problematice. V případě Parlamentních listů 

a hlavně Aeronetu byly články mnohem delší a téma migrační krize probíraly v mnohem 

detailněji – i z toho důvodu byl počet hesel v případě těchto dvou webů vyšší.  

Pokud zhodnotíme titulky jednotlivých článků, vyskytovaly se v případě Sputniku 

manipulativní techniky pouze sporadicky, přičemž bylo z jejich obsahu většinou zřejmé, kdo 

za prezentovanou myšlenkou/informací stojí. V případě Parlamentních listů byl autor 

daných výroků zmíněn vždy až na konci titulku, který byl charakteristický snahou šokovat 

a také heslovitostí a cílil tak na reakci čtenáře na první slova v něm zmíněná. Aeronet měl 

ze všech těchto platforem titulky nejdelší, přičemž vždy obsahovaly specifická interpunkční 

znaménka (vykřičníky), která zvýznamňovala urgenci podávané informace. Na rozdíl od 

Sputniku byly titulky článků Parlamentních listů a Aeronetu výrazně šokujícího charakteru 

a obsahovaly i zavádějící a lživé informace, které byly zdůrazněny buď metaforami či 

posměšky vůči určitým osobám či institucím. 

Diskurzivní analýza odhalila, že nejagresivnější přístup byl přítomný v článcích Aeronetu, 

který obsahoval velké množství manipulativních technik, následovaný Parlamentními listy 

a až nakonec Sputnikem. Ten byl sice v rámci tematické kategorie „národní identita“ ve 

svých výrocích příkřejší, i tak byl ale způsob rámcování migrační problematiky co do 

negativity neporovnatelný s přístupem Parlamentních listů a především Aeronetu.  

 Z faktů vyplývajících z odpovědi na poslední, hlavní výzkumnou otázku této práce 
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vyplývá, že ruská propaganda sice v České republice určité manipulativní techniky v případě 

informování o migrační krizi užívá, snaží se ale o udržení určité serióznosti. Na rozdíl od 

Parlamentních listů, které mají českého majitele a na jejichž obsahu se podílí (minimálně ve 

většině případů) čeští novináři, a Aeronetu, jehož vlastnická struktura je neznámá, stejně 

jako identita většiny přispívajících autorů, je Sputnik jako dezinformační médium mnohem 

zdrženlivější. Ve svém důsledku je tak pro naši společnost mnohem méně nebezpečný než 

web vedený českými občany a web, identita jehož šéfredaktora i sídlo jsou utajovány. 
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6 Summary 

The refugee crisis became a source of significant societal tension and was 

simultaneously exploited by disinformation websites in the Czech Republic in order to 

further provoke negative feelings towards both refugees and the Czech government. 

According to a report published by the Czech Ministry of Interior, disinformation websites 

became a fertile ground not only for the local extremist scene, but also for a certain part of 

the society. Even though all media tend to somehow influence the society's beliefs, “fake 

news” servers intentionally manipulate them by spreading misleading, or directly untruthful 

information. Regarding the birth of the Internet and the speed by which false news began to 

spread, disinformation websites became a new component of hybrid warfare.  

This master's thesis deals with the aforementioned activities and is based on the theory of 

social constructivism, which considers a speech act to be the main element of securitization. 

However, the primary focus applies to a critical security studies theorist, Thierry Balzacq, 

who extends the idea of social constructivism by reckoning media to be dominant 

securitizing actors. Supplementary theory, so-called „moral panic“, is applied in relation to 

the establishment of „alien others“ endangering the societal status quo. 

Disinformation websites in the Czech Republic were one of the factors impacting on the 

atmosphere in society and the government itself. The report published by the Ministry of the 

Interior mentioned earlier dealt with various alernative websites. A number of these websites 

are analyzed in this master's thesis, primarily Parlamentni listy, Aeronet and Sputnik 

website. The reason for this specific choice is based on differences among these servers in 

terms of ownership, financing, level of conspiracy and the extent of usage of manipulative 

tools.  

This thesis analyses the approach of these three channels to refugee crisis framing. Articles 

published in 2015 and 2016 were subjected to content analysis so as the author was able to 

find out which keywords emerged most frequently. Particular phrases were linked to specific 

themes, which consisted of “Security”, “Criticism of government” and “National identity”. 

According to the findings, Aeronet was using the highest number of given phrases and 

associated the refugees not only with Islam, but also with their ethnic origins („Arabs“). On 

the other hand, the frequency of usage of specific keywords was the lowest in the articles 

published by Sputnik. Although this server tended to securitize the migration too, it kept 

away from directly explicit terms. 

All of the websites described the migrants as “young men”, whose culture and values are too 

alien (especially regarding women’s rights) to be able to integrate into our society. Their 
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faith as well as country of origin were the central reasons for accusing them for being 

inclined to criminal activities and terrorism. Scorn as well as pejorative appellation 

(“barbars”, “vandals”) were used frequently.  

Together with these themes a high frequency of certain linguistic devices was also observed, 

including hyperboles, metaphors and irony. The highest frequencies were found articles 

published by Aeronet, followed by Parlamentní listy and finally Sputnik.  

Since all three websites depicted refugees as an „invasive other“, that our national and 

cultural identity, discourse used within these websites corresponds to so-called „moral 

panic“. 

The main research question of the thesis concentrated on the differences between how the 

refugee crisis has been addressed by all three websites. The results of the research showed 

that Sputnik, which is financed by Russian federation, was far less aggresive than the other 

two servers. Therefore, the diffusion of malicious disinformation in the Czech Republic is 

more of an internal matter than one of a Russian propaganda, which is often unwarrantedly 

considered to be its main perpetrator. 
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svetoveho-radu-na-principech-zachovani-socialni-bezpecnosti/ (staženo 7. června 2018). 

„Korán není náboženská kniha, ale bojový manuál! Jsme Charlie Hebdo? Jsme Brusel? Ne, 

jsme ovce pochodující pod vedením našich elit na porážku! V Bruselu nevybuchly bomby, 

ale evropská politika vítacích náručí!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/koran-neni-

nabozenska-kniha-ale-bojovy-manual-jsme-charlie-hebdo-jsme-brusel-ne-jsme-ovce-

pochodujici-pod-vedenim-nasich-elit-na-porazku-v-bruselu-nevybuchly-bomby-ale-

evropska-politika-vitacic/ (staženo 7. června 2018). 

„Mainstream tvrdě zakročil proti bloggerům, kteří si dovolili vyjádřit podporu skupině Ortel. 
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Proč moderátorka CNN vyzývá Američany k nošení hidžábu? Smrt mainstreamu v přímém 

přenosu!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/mainstream-tvrde-zakrocil-proti-bloggerum-

kteri-si-dovolili-vyjadrit-podporu-skupine-ortel-proc-moderatorka-cnn-vyzyva-americany-

k-noseni-hidzabu-smrt-mainstreamu-v-primem-prenosu/ (staženo 7. června 2018). 

„Mafra zahájila kampaň podle not neziskovky Refugees Welcome, vyzývá k nové volbě 

prezidenta nanečisto. Schwarzenberg navrhoval, aby české domácnosti přijaly půl milionu 

uprchlíků!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/mafra-zahajila-kampan-podle-not-

neziskovky-refugees-welcome-vyzyva-k-nove-volbe-prezidenta-nanecisto-schwarzenberg-

navrhoval-aby-ceske-domacnosti-prijaly-pul-milionu-uprchliku/ (staženo 7. června 2018). 

„Německo zrušilo svobodu slova, za nepěknou větu na Facebooku proti nelegálovi si půjdete 

sednout! Dohled nad cenzurou v Německu bude mít neziskovka bývalé spolupracovnice 

východoněmecké Stasi!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/nemecko-zrusilo-svobodu-

slova-za-nepeknou-vetu-na-facebooku-proti-nelegalovi-si-pujdete-sednout-dohled-nad-

cenzurou-v-nemecku-bude-mit-neziskovka-byvale-spolupracovnice-vychodonemecke-

stasi/ (staženo 7. června 2018). 

„NWO jako vyšité: O žádostech uprchlíků o azyl už nebudou rozhodovat jednotlivé státy a 

jejich úřady, ale Brusel a Evropská komise!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/nwo-jako-

vysite-o-zadostech-uprchliku-o-azyl-uz-nebudou-rozhodovat-jednotlive-staty-a-jejich-

urady-ale-brusel-a-evropska-komise/ (staženo 7. června 2018). 

„Otevřený dopis Lubomíru Zaorálkovi“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/otevreny-dopis-

lubomiru-zaoralkovi/ (staženo 7. června 2018). 

„Rozvrátili Libyi, uvrhli sever Afriky do chaosu a teď se děsí přílivu běženců a nezvládají 

ochranu hranic EU. Návrhy na povinné kvóty na přijímání migrantů v EU jsou důsledkem 

zpackané 'Barevné revoluce' v jedné arabské zemi!“, Aeronet, 

https://aeronet.cz/news/rozvratili-libyi-uvrhli-sever-afriky-do-chaosu-a-ted-se-desi-prilivu-

bezencu-a-nezvladaji-ochranu-hranic-eu-navrhy-na-povinne-kvoty-na-prijimani-migrantu-

v-eu-jsou-dusledkem-zpackane-barevne-revoluc/ (staženo 7. června 2018). 

„Slovenský prezident Kiska: Slovensko je pro všechny! Tak určitě, když může být i pro 

vojáky NATO, migranty a 400,000 Romů. Proč se z Kisky stává druhá Merkelová?“, 

Aeronet, https://aeronet.cz/news/slovensky-prezident-kiska-slovensko-je-pro-vsechny-tak-

urcite-kdyz-muze-byt-i-pro-vojaky-nato-migranty-a-400000-romu-proc-se-z-kisky-stava-
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druha-merkelova/ (staženo 7. června 2018). 

„Sórošův fond opět rozdával ceny českým presstitutům za rozvracení republiky. Ocenil 

především multikulti éthos a historický revizionismus!“, Aeronet, 

https://aeronet.cz/news/hrozba-militarizace-policie-jako-procesniho-prvku-nwo-uz-i-v-

cesku-a-lide-tomu-dokonce-tleskaji-bezstrukturni-rizeni-davu-v-akci/ (staženo 7. června 

2018). 

„Sunday Express: 'Jen počkejte…! Islámský stát propašoval do Evropy tisíce extremistů', 

Aeronet, https://aeronet.cz/news/sunday-express-jen-pockejte-islamsky-stat-propasoval-do-

evropy-tisice-extremistu/ (staženo 7. června 2018). 

„Šokující video: Demonstrace muslimů na podporu Islámského státu, policie je chrání!“, 

Aeronet, https://aeronet.cz/news/sokujici-video-demonstrace-muslimu-na-podporu-

islamskeho-statu-policie-je-chrani/ (staženo 7. června 2018). 

„To snad není pravda! Ministerstvo školství spustilo na základní škole ve Zlíně pilotní 

projekt propagace islámu! Nástěnky v 8. třídě, ze kterých jde děs! To musíte vidět!“, 

Aeronet, https://aeronet.cz/news/to-snad-neni-pravda-ministerstvo-skolstvi-spustilo-na-

zakladni-skole-ve-zline-pilotni-projekt-propagace-islamu-nastenky-v-8-tride-ze-kterych-

jde-des-to-musite-videt/ (staženo 7. června 2018). 

„Uprchlíci: Česko nacvičuje obranu hranic, Rakousko je připraveno použít sílu“, Aeronet, 

https://aeronet.cz/news/uprchlici-cesko-nacvicuje-obranu-hranic-rakousko-je-pripraveno-

pouzit-silu/ (staženo 7. června 2018). 

„Utonulý chlapec z turecké pláže je psychologický false flag, který má obměkčit 

představitele evropských zemí, aby přijali kvóty pro uprchlíky! Diskuse se nepřipouští, 

světové elity názory občanů v EU nezajímají! Co je to fiat-alternativa?“, Aeronet, 

https://aeronet.cz/news/utonuly-chlapec-z-turecke-plaze-je-psychologicky-false-flag-ktery-

ma-obmekcit-predstavitele-evropskych-zemi-aby-prijali-kvoty-pro-uprchliky-diskuse-se-

nepripousti-svetove-elity-nazory-obcanu-v-eu/ (staženo 7. června 2018). 

„Václav Havel škodí Česku i po své smrti, evropská vstřícnost muslimským běžencům 

vychází z Havlovy koncepce Aliance civilizací!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/vaclav-

havel-skodi-cesku-i-po-sve-smrti-evropska-vstricnost-muslimskym-bezencum-vychazi-z-

havlovy-koncepce-aliance-civilizaci/ (staženo 7. června 2018). 
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„VIDEO: Islámský stát cvičí malé děti, jak podřezávat Evropany. Britské neziskovky chtějí 

jejich reintegraci po návratu ze Sýrie. Česko sebere dávky dlouhodobě nezaměstnaným, aby 

je mohlo potom dát migrantům?“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/video-islamsky-stat-

cvici-male-deti-jak-podrezavat-evropany-britske-neziskovky-chteji-jejich-reintegraci-po-

navratu-ze-syrie-cesko-sebere-davky-dlouhodobe-nezamestnanym/ (staženo 7. června 

2018). 

„Video: Jak se žije v multikulti? Tohle nás také čeká, už brzy! Vláda 'feťáků' nemá jak se 

zbavit své 'závislosti' na Bruselu. To je realita!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/video-jak-

se-zije-v-multikulti-tohle-nas-take-ceka-uz-brzy-vlada-fetaku-nema-jak-se-zbavit-sve-

zavislosti-na-bruselu-to-je-realita/ (staženo 7. června 2018). 

„VIDEO: Když lhát, tak jako mluvčí amerického ministerstva zahraničí! Na kameru, naživo 

a mnohem lépe než Kalousek!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/video-kdyz-lhat-tak-jako-

mluvci-americkeho-ministerstva-zahranici-na-kameru-nazivo-a-mnohem-lepe-nez-

kalousek/ (staženo 7. června 2018) 

„VIDEO: Klára Samková přirovnala islám k nacismu. Advokátní komora ji za výrok 

postavila před disciplinární komisi. Kritika islámu se bude trestat ztrátou zaměstnání! Další 

neziskovka dělá ČT fíkové listí!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/video-klara-samkova-

prirovnala-islam-k-nacismu-advokatni-komora-ji-za-vyrok-postavila-pred-disciplinarni-

komisi-kritika-islamu-se-bude-trestat-ztratou-zamestnani/ (staženo 7. června 2018). 

„Video: Makedonie vyhlásila mimořádný stav. Petice vědců versus 2600 vojáků. A 'utajené 

video'“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/video-makedonie-vyhlasila-mimoradny-stav-

petice-vedcu-versus-2600-vojaku-a-utajene-video/ (staženo 7. června 2018). 

„VIDEO: Prezident Zeman – 'Svět je nebezpečnější, než byl. Islámský stát metastázoval do 

35-ti zemí'“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/video-prezident-zeman-svet-je-

nebezpecnejsi-nez-byl-islamsky-stat-metastazoval-do-35-ti-zemi/ (staženo 7. června 2018). 

„VIDEO: Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana v roce 2015. Prezident 

dokázal, že je prezidentem všech občanů České republiky“, Aeronet, 

https://aeronet.cz/news/video-vanocni-poselstvi-prezidenta-republiky-milose-zemana-v-

roce-2015-prezident-dokazal-ze-je-prezidentem-vsech-obcanu-ceske-republiky/ (staženo 7. 

června 2018). 

„VIDEO: Výuka dětských džihádistů v afghánské škole. Islámský stát by bez snahy západu 
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o import demokracie do muslimských zemí nikdy neprosperoval!“, Aeronet, 

https://aeronet.cz/news/video-vyuka-detskych-dzihadistu-v-afghanske-skole-islamsky-stat-

by-bez-snahy-zapadu-o-import-demokracie-do-muslimskych-zemi-nikdy-neprosperoval-

cz-titulky/ (staženo 7. června 2018). 

„Videopropaganda: Neziskovka vítá uprchlíky! Utonulý syrský chlapec – apelující video 

'Uprchlíci, vítejte!'“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/videopropaganda-neziskovka-vita-

uprchliky-utonuly-syrsky-chlapec-apelujici-video-uprchlici-vitejte/ (staženo 7. června 

2018). 

„Vítejte v Česku, migranti! Ministerstvo vnitra radí uprchlíkům a neziskovkám, jak se nacpat 

do republiky. Německo už je plné, do Česka to přijde brzy!“, Aeronet, 

https://aeronet.cz/news/vitejte-v-cesku-migranti-ministerstvo-vnitra-radi-uprchlikum-a-

neziskovkam-jak-se-nacpat-do-republiky-nemecko-uz-je-plne-do-ceska-to-prijde-brzy/ 

(staženo 7. června 2018). 

„Výročí 17. listopadu naruší cílené provokace organizované největší neziskovkou v 

Evropě!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/vyroci-17-listopadu-narusi-cilene-provokace-

organizovane-nejvetsi-neziskovkou-v-evrope/ (staženo 7. června 2018). 

„Za projevy xenofobie proti uprchlíkům bude hrozit v Německu pokuta 5,000 EUR a 4 

měsíce vězení. Na monitoring Facebooku dohlédne bývalá agentka východoněmecké Stasi! 

Konec EU a konec Maastrichtu v cestě za turbo-urychleným zchudnutím Evropy?“, Aeronet, 

https://aeronet.cz/news/za-projevy-xenofobie-proti-uprchlikum-bude-hrozit-v-nemecku-

pokuta-5000-eur-a-4-mesice-vezeni-na-monitoring-facebooku-dohledne-byvala-agentka-

vychodonemecke-stasi-konec-eu-a-konec-maastrichtu-v-ces/ (staženo 7. června 2018). 

„Zákonodárci českého parlamentu v tichosti připravují likvidaci mimoparlamentních stran. 

Operace 'Čistý stůl' nabývá drakonických rozměrů!“, Aeronet, 

https://aeronet.cz/news/zakonodarci-ceskeho-parlamentu-v-tichosti-pripravuji-likvidaci-

mimoparlamentnich-stran-operace-cisty-stul-nabyva-drakonickych-rozmeru/ (staženo 7. 

června 2018). 

Parlamentní listy 

„'Bezpečnostní strategie EU kvůli nelegální migraci selhává'“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Pavel-Herman-20321/clanek/Bezpecnostni-

strategie-EU-kvuli-nelegalni-migraci-selhava-74637 (staženo 5. června 2018). 
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„Bývalý velitel české armády, generál Šedivý, obrací pozornost na Teplicko. Jde o muslimy. 

A prozradil také, co mu v USA řekl voják z Kataru“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Byvaly-velitel-ceske-armady-general-

Sedivy-obraci-pozornost-na-Teplicko-Jde-o-muslimy-A-prozradil-take-co-mu-v-USA-

rekl-vojak-z-Kataru-462259 (staženo 5. června 2018). 

„Celý islám je perverzní, jejich Mohamed byl pedofil. Sedm migrantů znásilňovalo několik 

hodin ženu, policie má přikázáno to tajit. Promlouvá krajanka z Německa slavná od Jílkové“, 

Parlamentní listy, https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Cely-islam-je-

perverzni-jejich-Mohamed-byl-pedofil-Sedm-migrantu-znasilnovalo-nekolik-hodin-zenu-

policie-ma-prikazano-to-tajit-Promlouva-krajanka-z-Nemecka-slavna-od-Jilkove-454983 

(staženo 5. června 2018). 

„Česká biskupská konference ke krizi organizované migrace“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Ceska-biskupska-konference-ke-

krizi-organizovane-migrace-432575 (staženo 5. června 2018). 

„Česká republika pošle 100 milionů korun na podporu zemí, které čelí migraci“, Parlamentní 

listy, https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ceska-republika-posle-100-milionu-

korun-na-podporu-zemi-ktere-celi-migraci-427247 (staženo 5. června 2018). 

„Číslo dokazuje, že migrace není minulostí, ale může být i hrozivou budoucností“, 

Parlamentní listy, https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Milos-Zeman-

1195/clanek/Cislo-dokazuje-ze-migrace-neni-minulosti-ale-muze-byt-i-hrozivou-

budoucnosti-67458 (staženo 5. června 2018). 

„David Storch: Za migraci lidí můžou klimatické změny. ČR se neubrání“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/David-Storch-Za-migraci-lidi-

muzou-klimaticke-zmeny-CR-se-neubrani-364842 (staženo 5. června 2018). 

„Děkan Kuklík zkritizoval z ČT prezidenta Zemana. Není správné rozdělovat českou 

společnost a strašit ji migrací, myslí si“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dekan-Kuklik-zkritizoval-z-CT-prezidenta-

Zemana-Neni-spravne-rozdelovat-ceskou-spolecnost-a-strasit-ji-migraci-mysli-si-463414 

(staženo 5. června 2018). 

„Derner (KDU-ČSL): Dopady a výzvy migrace“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Derner-KDU-CSL-Dopady-a-
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vyzvy-migrace-444402 (staženo 5. června 2018). 

„Drsné vystoupení Fialy: Řízená migrace. Západní města, která budou za 20 let muslimská. 

Brusel má problémy a přesunuje je k nám. Ti lidé nebudou pracovat...“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Drsne-vystoupeni-Fialy-Rizena-migrace-

Zapadni-mesta-ktera-budou-za-20-let-muslimska-Brusel-ma-problemy-a-presunuje-je-k-

nam-Ti-lide-nebudou-pracovat-435468 (staženo 5. června 2018). 

„Expert na migraci Schroth: Po masakru v Paříži si někteří Češi mysleli, že za každým rohem 

čeká muslim, který je chce zabít“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Expert-na-migraci-Schroth-Po-masakru-

v-Parizi-si-nekteri-Cesi-mysleli-ze-za-kazdym-rohem-ceka-muslim-ktery-je-chce-zabit-

367904 (staženo 5. června 2018). 

„Hejtmani začali jednání tématy migrace a projektu Pošta Partner“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Hejtmani-zacali-jednani-tematy-

migrace-a-projektu-Posta-Partner-399900 (staženo 5. června 2018). 

„Hnutí ANO chce více uprchlíků Babišovi navzdory“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hnuti-ANO-chce-vice-uprchliku-Babisovi-

navzdory-403410 (staženo 5. června 2018). 

„Hospodářská komora a integrační sdružení otevřely nový fond na pomoc azylantům v ČR“, 

Parlamentní listy, https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Hospodarska-

komora-a-integracni-sdruzeni-otevrely-novy-fond-na-pomoc-azylantum-v-CR-411895 

(staženo 5. června 2018). 

„Chceme dále podporovat pomoc EU v oblasti migrace, povinné kvóty ale odmítáme“, 

Parlamentní listy, https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Bohuslav-Sobotka-

252/clanek/Chceme-dale-podporovat-pomoc-EU-v-oblasti-migrace-povinne-kvoty-ale-

odmitame-40844 (staženo 5. června 2018). 

„Chovanec (ČSSD): Cizinci tvoří v současné populaci v ČR zhruba 4 %“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Chovanec-CSSD-Cizinci-tvori-v-

soucasne-populaci-v-CR-zhruba-4-355442?parent=8736554 (staženo 5. června 2018). 

„Jak lze také nahlížet na migraci do EU a ČR?“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Ing-Mgr-et-Mgr-Jiri-Valenta-
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1393/clanek/Jak-lze-take-nahlizet-na-migraci-do-EU-a-CR-41086 (staženo 5. června 2018). 

„Konečně nastala diskuze o migraci! radoval se vysokoškolský učitel při debatě. Rektor 

univerzity přidal věty, které odpůrci uprchlíků neuslyší rádi“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Konecne-nastala-diskuze-o-migraci-

radoval-se-vysokoskolsky-ucitel-pri-debate-Rektor-univerzity-pridal-vety-ktere-odpurci-

uprchliku-neuslysi-radi-404480 (staženo 5. června 2018). 

„Masová migrace snižuje cenu práce“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Pavel-Herman-20321/clanek/Masova-

migrace-snizuje-cenu-prace-67248 (staženo 5. června 2018). 

„Migrace a bezpečnost krajů“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Vestislav-Krenek-10574/clanek/Migrace-a-

bezpecnost-kraju-70575 (staženo 5. června 2018). 

„Migrace a islám“, Parlamentní listy, https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-

volicum/Grulich-ODS-Migrace-a-islam-366537 (staženo 5. června 2018). 

 „Migrace je řízená invaze, která nás má rozvrátit, nedá Miloš Zeman ani dnes pokoj , 

'sluníčkářům'. A bylo toho dnes ještě víc“, Parlamentní listy, 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Migrace-je-rizena-invaze-ktera-nas-ma-
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8 Seznam příloh 

Příloha č. 1: Graf – PL: Celkový počet výskytů v jednotlivých tematických kategoriích 
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Příloha č. 2: Graf – PL: Tematická kategorie „bezpečnost“ 

 

Příloha č. 3: Graf – PL: Tematická kategorie „kritika vlády“ 
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Příloha č. 4: Graf – PL: Tematická kategorie „národní identita“ 
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Příloha č. 5: Graf – Sputnik: Celkový počet výskytů v jednotlivých tematických kategoriích 
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Příloha č. 6: Graf – Sputnik: Tematická kategorie „bezpečnost“ 
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Příloha č. 7: Graf – Sputnik: Tematická kategorie „kritika vlády“ 

 

Příloha č. 8: Graf – Sputnik: Tematická kategorie „národní identita 
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Příloha č. 9: Graf – Aeronet: Celkový počet výskytů v jednotlivých tematických kategoriích 
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Příloha č. 10: Graf – Aeronet: Tematická kategorie „bezpečnost“ 
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Příloha č. 11: Graf – Aeronet: Tematická kategorie „kritika vlády“ 
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Příloha č. 12: Graf – Aeronet: Tematická kategorie „národní identita“ 
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Příloha č. 13: Graf – Srovnání počtu výskytů v rámci jednotlivých tematických kategorií 

napříč analyzovanými weby 
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Příloha č. 14: Graf – Srovnání poměru počtu výskytů na počet článků v rámci tematické 

kategorie „bezpečnost“ 
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Příloha č. 15: Graf - Srovnání poměru počtu výskytů na počet článků v rámci tematické 

kategorie „kritika vlády“ 

 

Příloha č. 16: Graf - Srovnání poměru počtu výskytů na počet článků v rámci tematické 

kategorie „národní identita“ 
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Příloha č. 17: Graf – Srovnání počtu výskytů v rámci tematické kategorie „bezpečnost“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

Bezpečí

Nemoc/nákaza/infekce/epidemie

Agrese

Násilí

Bít

Teror

Džihád

Konflikt

Vraždit

Válka

Armáda

Pochod

Hrozba

Vlna/příboj/tsunami

Masový

Obrana

Zavřít

Ochrana

Podřezat

Rozvrátit

Hranice

Sputnik Aeronet Parlamentní listy



 

 

179 

Příloha č. 18: Graf – Srovnání počtu výskytů v rámci tematické kategorie „kritika vlády“ 
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Příloha č. 19: Graf – Srovnání počtu výskytů v rámci tematické kategorie „národní identita“ 
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