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Anotace 

Tato práce se zaměřuje na problematiku fake news a s tím související projevy dezinformace 

v současných, zejména elektronických médiích. Cílem práce je objasnit definici fake news 

a jejich funkci v kontextu prostředků mediální manipulace a podat komplexní obraz o této 

problematice. Téma se dotýká také souvisejících pojmů, jakými jsou hoaxy, fámy, městské 

legendy, konspirační teorie a další. Práce mapuje výskyt fake news zejména v českém 

prostředí, odhaduje možný dosah falešných zpráv na publikum a popisuje jejich 

charakteristické znaky. Mezi tyto znaky patří titulky ve formě tzv. clickbaitu, důraz na 

emoce, manipulace pomocí lexikálních prostředků a invektivu, zavádějící nebo zcela 

neuvedené zdroje (a s nimi související zdánlivé autority) a konstrukce reality pomocí 

obrazových materiálů. Dalším záměrem této práce je nastínit problémy, které se fake news 

dotýkají. Patří sem narušení novinářské etiky, vzrůstající nedůvěra v tradiční média, možné 

ovlivňování politických preferencí, porušování legislativy či personalizace obsahu. Výzkum 

je založený na analýze reprezentativního vzorku fake news, jejich komparaci či na 

orientačním průzkumu veřejného mínění. Práce se závěrem také snaží navrhnout řešení, jak 

se lze proti fake news bránit a tím zamezit jejich možné manipulaci. 

Annotation 

This work focuses on the issue of fake news and related disinformation in contemporary, 

especially electronic media. The aim of the thesis is to clarify the definition of fake news 

and their function in the context of media manipulation and to give a comprehensive picture 

of this issue. Fake news are also related with hoaxes, rumors, urban legends, conspiracy 

theories and more. This work also maps the incidence of fake news especially in the Czech 

environment, estimates the possible reach of false news to the audience and describes their 

characteristics. These characteristics include captions in the form of a clickbait, highlighting 

emotions, manipulation with lexical means and invective, misleading or completely not 

specified sources (and seeming authority) and the construction of reality by image materials. 

Another aim of this work is to delineate the problems that fake news affect. It includes 

violations of journalistic ethics, growing distrust in traditional media, possible influence on 

political preferences, violation of legislation or personalization of the content. The research 

is based on the analysis of a representative sample of fake news, their comparison and a 

survey of public opinion. In the end, this work also proposes solutions for a defense against 

fake news and prevent their possible manipulations. 
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1. Úvod 

Problematika fake news se stala velkým fenoménem v současných médiích. Cílem této práce 

je objasnit pojem fake news v kontextu mediální dezinformace a manipulace, podat 

komplexní obraz o této problematice a pochopit současnou funkci falešných zpráv zejména 

v českém prostředí, ale také v komparaci se zahraničními médii. Falešné zprávy jsou dnes 

úzce spojené zejména s online žurnalistikou a se sociálními sítěmi, které napomáhají k jejich 

globálnímu šíření. Teoretickými východisky pro nás mohou být studie o manipulaci, 

propagandě či informacích v médiích. 

Předpokladem práce je vysvětlit základní terminologii spojenou s fake news (dezinformace, 

fáma, hoax, městská legenda, konspirační teorie, pseudoudálost, alternativní pravda) a 

analyzovat toto sousloví z hlediska jeho vývoje, etymologie a proměn. Pokud hovoříme o 

aktuálním a stále se vyvíjejícím trendu, klíčové je mimo jiné popsat fungování současných 

médií jako takových; především médií kvartárních (síťových), ke kterým bude směřovat 

hlavní zájem výzkumu. 

Abychom dokázali pochopit fenomén fake news do větší hloubky, je třeba zkoumat způsoby, 

jakými se falešné zprávy projevují a jak velký mají dopad na dnešní společnost. Na základě 

zkoumání vybraného vzorku můžeme analyzovat charakteristické rysy falešných zpráv a 

vytvořit tím konkrétní vodítka k jejich rozpoznávání a případné obraně proti nim. Pro 

vytvoření takového vzorku je třeba charakterizovat platformy, na nichž se falešné zprávy 

nejčastěji vyskytují; jedná se především o konkrétní dezinformační weby a jejich databáze. 

Protože jsou tyto weby (a konkrétní internetové články) často málo známé, jejich výběr bude 

probíhat zpravidla podle mediálního dosahu a vlivu, např. podle počtu sdílení na sociálních 

sítích, díky čemuž se dostanou k vysokému počtu uživatelů. Do vybraného vzorku lze 

zahrnout rozmanité spektrum těchto zpráv a jejich projevů za účelem prezentování teoretické 

koncepce na konkrétních příkladech. Předpokladem je tedy vybrat tematicky různorodou 

skupinu zpráv, na nichž však bude možné hledat také společné znaky, jež jsou jednotné pro 

fake news obecně. 

Záměrem je vytvořit přehledný obraz celé problematiky z nejrůznějších aspektů, k čemuž 

nám poslouží jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkum. Základní výzkumnou otázkou pro 

nás tedy bude, jakými způsoby se projevují fake news v současných médiích.  
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Kromě toho je třeba zaměřit se na oblasti, do nichž falešné zprávy přímo zasahují. Vliv fake 

news může sahat do politického dění, současné žurnalistické praxe, státní legislativy či 

způsobu personalizace obsahu na sociálních sítích či vyhledávačích. Kvůli některým 

změnám ve zvycích uživatelů při využívání médií se také některá mainstreamová média 

(média hlavního proudu) potýkají s krizí důvěryhodnosti, což může vést čtenáře 

k alternativním webům šířící právě fake news. Některé z těchto zpráv vznikají záměrně za 

účelem výdělku či prosté propagace a můžeme se s nimi setkávat denně. Tato práce se proto 

pokusí objasnit také to, jak se lze ubránit mediální dezinformaci, nebo nabídnout možné 

způsoby řešení vybraných souvisejících problémů. 

Na úvod práce byl vytvořen orientační dotazník uživatelům sociální sítě Facebook, který byl 

sdílen v početnějších online skupinách určených převážně jen ke sdílení dotazníků. Na 

několik otázek odpovědělo celkem 534 náhodných respondentů. Jedna z otázek zněla, zda 

se respondenti domnívají, že jsou falešné zprávy (fake news) velkým problémem 

současnosti, při čemž s tímto tvrzením souhlasilo více než 95 procent z nich. Tento výsledek 

nám může posloužit jako výchozí bod k odpovědi, proč je důležité se fake news hlouběji 

zabývat. 

Graf 1: Domníváte se, že jsou falešné zprávy (fake news) velkým problémem současnosti? 

 

 

  

Ano; 509; 95%

Ne; 14; 3% Nevím; 11; 2%
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2. Klamání v médiích 

Pokud bychom měli jedním slovem charakterizovat aktivity ve společnosti, které s nějakým 

určitým záměrem proměňují podání skutečnosti nebo pozměňují pravdivé informace, 

pravděpodobně bychom žádný univerzální termín nenalezli. Můžeme hovořit o fake news, 

o hoaxech, o fámách nebo o dezinformaci. Emil Mleziva tento souhrn aktivit ve své 

publikaci Encyklopedie lži, podvádění a klamání nazývá nadřazeným pojmem klamání a 

definuje jej jako uvádět někoho v omyl. „Klamáním se rozumí nejen operace se skutečností 

a s informací o ní, ale i forma její prezentace (zda, jak a kdy je podána).“1 Dále píše, že lež, 

podvod a další druhy klamání jsou samy o sobě zmanipulované informace, nebo jsou na 

takových informacích založeny – tento problém je také viditelnější z pojmenování 

dezinformace jako jakési odnože informace.2  

Rozsah, jakými informace zasahují společnost i individuálního člověka, je natolik značný, 

že vede i k ovládání lidí. Někdy tak vliv informací na společnost i člověka bývá označován 

za diktaturu informací a dokonce jako teror.3 

Samotné publikum hraje roli při vytváření významu v procesu mediální komunikace podle 

toho, do jaké míry je schopno rozpoznat, zda to, co se mu skrze média zobrazuje, je pravdivé 

či fiktivní. Představa, že mediální produkt zobrazuje prezentaci faktů, se vztahuje především 

ke zpravodajství, žurnalistice či k dokumentu. Prokazování klamu v mediálních produktech 

může být navíc obtížně rozeznatelné nejen pro mediální badatele, nýbrž také například pro 

politology. Zvláště zpravodajské obsahy, které mají vzbuzovat důvěryhodnost informací, 

mohou působit dojmem, že prezentovanou situaci jen popisují, ale samotná zpravodajská 

činnost v sobě zahrnuje jednání, které má sociální, kulturní i politický rozměr.4 

To, že publikum může přijímat prezentované sdělení skrze mediální produkt jako pravdu, 

vede k možnosti ovlivňování této produkce za účelem manipulace. Mediální produkty 

mohou být ovlivněny již zmíněnými politickými faktory, ale také faktory ekonomickými, 

                                                           

 
1 MLEZIVA, Emil. Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a ochrana proti nim. Praha: Vyšehrad, 

2000. ISBN 80-7021-391-4. Str. 28. 
2 Tamtéž. Str. 20. 
3 MLEZIVA, Emil. Diktatura informací: jak s námi informace manipulují. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. ISBN 

80-868-9812-1. Str. 10. 
4 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6. Str. 

294. 
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slavnými osobnostmi ze showbyznysu či lobbisty. Zároveň může jít o mystifikace ze strany 

samotného média nebo se může nějak stírat rozdíl mezi pravdou a lží. 

Kalifornský psycholog Paul Ekman pro definici lži stanovil dvě kritéria: Prvním je kritérium 

úmyslu a možnosti volby, kdy člověk schválně a úmyslně volí lež, přestože by mohl mluvit 

pravdu. Druhým kritériem je nenaznačení adresátovi, že je obelháván – pokud člověk 

adresátovi vůbec nenaznačí, že jeho projev nemusí být pravdivý, a nenaznačuje-li tomu ani 

situační kontext (například kouzelnické představení), pak se s velkou pravděpodobností 

snaží někoho obelhat.5 

Důvody pro takové počínání mohou být různé. Může se jednat o snahu přilákat co nejvíce 

diváků, posluchačů či čtenářů za účelem komercionalizace či maximalizace zisku. Do 

mediální produkce se pak dostanou specifické zvláštní prvky, které mají za úkol přilákat co 

největší míru pozornosti, případně odlákat pozornost od jiných událostí. Za takovým účelem 

se v médiích mohou vyskytovat například tzv. pseudoudálosti, což jsou události, které 

inscenují samotná média, případně se může jednat například o prvky bulvarizace, 

popularizace, celebritizace apod., kdy se zpravodajství stává subjektivněji zabarveným. 

Pseudoudálosti vznikají tedy jen pro účely sdělovacích prostředků, bez kterých by se ve 

skutečném světě nestaly.  

Na podobném principu funguje i metoda vrtěti psem (podle známého amerického filmu Wag 

the Dog z roku 1997), která má za cíl odvrátit pozornost lidí od určitého tématu, a tím obejít 

něco, co by podle manipulátorů mělo zůstat mimo dosah veřejného zájmu. Tato metoda je 

známá jako disciplína krizové komunikace. Znovu jde většinou o novinářské senzace, které 

dokážou přilákat více příjemců než informace například politické. Klíčové informace mohou 

být v dezinformačních médiích prezentované jako nedůležité, zatímco důležité skutečnosti 

jsou utajovány, případně se fragmentují a zveřejňují pouze podle libosti novináře včetně 

možnosti záměrného zpoždění publikace nějaké zprávy. Informace se také mohou 

zmanipulovat tak, aby působily zmateně a mnohovýznamově.  

Těmito tendencemi je mediální obsah mystifikován, samotné zpravodajství, zvláště 

v komerčních médiích, podléhá tzv. infotainmentu (spojení anglických slov information a 

entertainment; informace a zábava), tedy snaze předat informace zábavnou formou tak, aby 

                                                           

 
5 VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-

8812-0.  Str. 15. 



 

 

7 
 

upoutala pozornost. Informace tak mohou být banalizované či zdramatizované, zaměřené 

spíše na emoce než na ověřující analytický obsah.6  

2.1. Současná mediální situace 

V době elektronické komunikace šíří neprověřené a jinak klamavé zprávy především masová 

a síťová média. Za masová média (také nazývána jako terciární)7 považujeme 

vysokonákladový tisk, rozhlasové či televizní vysílání nebo jejich ekvivalenty na internetu. 

Masová média jsou založena především na hierarchické organizaci, kdy jsou informace 

šířeny od centra k velkému a nediferenciovanému publiku. Jejich vznik se datuje již od 

19. století s nástupem tzv. Northcliffovské revoluce.  

Od posledního desetiletí 20. století do současnosti se však dramaticky rozvinula především 

síťová komunikace. Síťová komunikace probíhá skrze kvartární, síťová média (někdy se 

taktéž nazývají jako nová média), které označují skupinu digitálních technologií, jež jsou 

vzájemně propojitelné nebo kombinují možnosti primárních, sekundárních i terciárních 

médií.8 V kontextu této diplomové práce, jsou-li zmíněna současná média, rozumí se tím 

tedy především právě média síťová. 

Nejpopulárnějším současným médiem je pravděpodobně internet, funguje jako celosvětová 

komunikační síť a podle Musila jde o nejvýznamnější formu mezilidské komunikace se 

znaky elektronických hromadných sdělovacích prostředků.9 Internet je místem, kde probíhá 

jak soukromá, tak i firemní komunikace a je využíván pro posílání elektronických zpráv i 

jako jeden z nejčastějších zdrojů zpravodajství. V době síťových médií má jednotlivec 

svobodnou volbu rozhodovat o tom, co bude číst, co bude poslouchat nebo na co se dívat. 

Lidé si mohou vybírat z nepřeberné škály informací jak z mainstreamových médií 

(zpravodajství hlavního proudu, známých a osvědčených), tak z různých alternativních či 

dezinformačních webových stránek. 

                                                           

 
6 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6. Str. 

298. 
7 Za primární média se považuje přirozený jazyk či neverbální komunikace; za sekundární média jsou 

považovány technické prostředky, které překonávají časové a prostorové bariéry (telegraf, telefon).  
8 VOLEK, Jaromír, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Mediální studia: Východiska a výzvy [online]. [cit. 

30. 10. 2017]. Dostupné z: https://medialnistudia.files.wordpress.com/2011/03/media_studies.pdf.    
9 MUSIL, J. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003. ISBN 80-722-0157-3. Str. 

50. 
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Jedním z hlavních úskalí pro měření reliability informací na internetu může být to, co mnozí 

považují také za jeho největší výhodu – snadná přístupnost všem uživatelům. Obecně 

digitalizace nabízí rychlou nabídku jakéhokoli obrazového či jazykového sdělení, jež se 

globálně šíří díky satelitnímu či internetovému spojení. Umožňuje prakticky okamžitou 

výměnu informací.  

Internet nabídl celé spektrum nových typů komunikačních aktivit, ať už personálních (kam 

patří e-mailová korespondence) nebo nejrůznější chatovací místnosti, diskuzní portály, 

internetové deníky, video servery či internetové rozhlasové stanice. Za růstem 

neprověřených zpráv stojí také silná interaktivita, která vytváří větší dispozice k tomu, aby 

se na konečném mediálním produktu podílel samotný koncový uživatel.10  

Uživatel, který byl dříve spíše pasivním příjemcem informací, se nyní zapojuje do 

komunikace, a bere na sebe funkce autora i editora.11 V dnešní době je již naprosto běžnou 

praxí, že si může uživatel, který není profesionálním žurnalistou, vytvořit vlastní mediální 

produkt, například založit vlastní webovou stránku či blog, a demokraticky vyjadřovat své 

názory a nabízet nejrůznější typy informací, přestože se nemusí zakládat na pravdě.  

Internet se stal obrovským skladištěm informací, které může každý snadno přijímat, ale také 

jednoduše nabízet. Dnešní tzv. občanská žurnalistika, která by se dala nazvat také 

amatérskou nebo neseriózní, umožňuje prakticky komukoli věnovat se zpravodajství, ať už 

jde o zpravodajství důvěryhodné a ověřené, nebo nikoliv. Mnoho odborníků a 

profesionálních žurnalistů občanskou žurnalistiku spíše zpochybňuje, protože informace 

vycházející ze subjektivní aktivity jedince mohou být méně kvalitní než u článku, který 

prochází z celostátního tisku, a prošel proto náležitou editací či korekturou.12 Kromě 

profesionálních či zavedených internetových portálů tak dnes čím dál častěji vznikají různé 

alternativní zpravodajské weby, které nabízejí informace, jež si nikde jinde nepřečteme – 

dokud se nezačnou šířit. 

Na internetu vzniká řada webových stránek, které šíří nepravdivé informace nebo je i 

záměrně shromažďují. Může se jednat také o zaujaté blogy, které mají za cíl někoho pošpinit, 

                                                           

 
10 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4. 

Str. 197. 
11 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6. Str. 

213. 
12 Občanská žurnalistika. Jak na internet [online]. [cit. 19. 3. 2018]. Dostupné z: 

https://www.jaknainternet.cz/page/1250/obcanska-zurnalistika/. 
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webové stránky neprofesionálních žurnalistů, prezentace různých hnutí a sekt, které jsou 

založeny na šíření paniky či lží, nebo se může jednat čistě o zábavné stránky. Elektronická 

média v informační společnosti považuje například Musil ve své knize za podstatně 

účinnější zbraň, než byl dříve tisk.13   

2.2. Dezinformace 

Dezinformace představuje jeden z druhů klamání v médiích. Každým dnem nalezneme na 

internetu nebo v denním tisku spoustu falešných zpráv, ne všechny lze však považovat za 

dezinformace. Za dezinformaci se totiž nepovažují falešná sdělení, která vznikla omylem 

nebo jsou výsledkem neznalosti, předsudku či neprofesionality jejich autora. Nezahrnuje 

tedy manipulační důsledky omylů novinářů, jakými mohou být například nesprávný překlad 

z originálního zdroje nebo nevzdělanost novináře. Nezáměrně lživá či chybná informace 

bývá nazývána spíše jako misinformace. 

Dezinformace je tedy úmyslně zkreslená informace, která je vsunutá autorem falešné zprávy 

do informační soustavy oponenta a snaží se ho oklamat nebo ovlivnit jeho akce.14 

Dezinformaci tak podle této definice můžeme považovat za záměrné strategické jednání, na 

rozdíl třeba od poplašné zprávy, která může šířit nepravdivé informace nezáměrně. 

Charakteristickými znaky dezinformace jako druhu neetického klamání jsou například lež, 

přetvářka či podvod.  

Velký sociologický slovník ještě rozděluje dezinformaci na aktivní a pasivní. Aktivní 

dezinformací se rozumí tvorba nepravdivé informace, modifikace původní informace či 

jejího kontextu. Naproti tomu pasivní dezinformace se týká zatajování, zadržení či zpoždění 

konkrétní informace.15 U aktivních dezinformací nám tedy někdo záměrně sděluje 

nepravdivou skutečnost, prezentuje nám ji skrze nějaké objekty, chová se falešně nebo různě 

tyto tři druhy klamání kombinuje. U pasivní dezinformace nám je skutečnost zatajována, je 

nám zabráněn přístup k ní, je záměrně zamlčena nebo o ní nejsme informováni.16 

                                                           

 
13 MUSIL, J. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003. ISBN 80-722-0157-3. Str. 

166. 
14 BITTMAN, L. Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Praha: Mladá 

fronta, 2000. ISBN 80-204-0843-6. Str. 95. 
15 VODÁKOVÁ, Alena, ed., MAŘÍKOVÁ, Hana, ed. a PETRUSEK, Miloslav, ed. Velký sociologický 

slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. Str. 200–201. 
16 MLEZIVA, Emil. Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a ochrana proti nim. Praha: Vyšehrad, 

2000. ISBN 80-7021-391-4. Str. 33. 
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Samotný termín dezinformace je německého původu. Německo bylo první zemí, která 

v době první světové války založila dezinformační odbor – vznikl tedy státní aparát v oblasti 

mezinárodních vztahů, který se zabýval masovou produkcí dezinformací, řízený školenými 

profesionály. Jeho úkolem bylo za pomocí psychologických i technologických prostředků 

systematicky klamat.17 

2.2.1. Černá propaganda 

Slovo propaganda vzniklo již v roce 1622, kdy papež Řehoř XVI. vytvořil orgán, který měl 

za úkol bojovat proti protestantské reformační vlně a upevňovat katolickou víru – nesl název 

Congregation de Propaganda Fide.18 Postupem času se však slovo propaganda různě 

vyvíjelo a nabíralo nové konotace. V současnosti se s propagandou pojí především politické 

ovlivňování široké veřejnosti (zejména v souvislosti s nacistickou a komunistickou 

ideologií), proto má dnes slovo propaganda spíše pejorativní zabarvení a užívá se také jako 

určitý druh negativní kampaně. V různých politických bojích se tak propaganda užívá jako 

název pro lživé nebo dezinformační kampaně opozičních politických aktérů.  

Například R. R. A. Marlin považuje propagandu jako „organizované úsilí ovlivňovat pomocí 

komunikačních prostředků názory a akce širokého publika způsobem, který vylučuje nebo 

omezuje racionální, kritické hodnocení, spočívající na pravdivých informacích“.19 Z této 

definice tedy vyplývá, že propagandista záměrně šíří informace, které mohou ovlivnit 

širokou veřejnost bez ohledu na to, zda jsou tyto informace pravdivé, či nikoliv. Šíří různé 

ideologické podněty informativní, regulativní a stimulativní povahy a jejím cílem je 

dosažení jednání ve shodě s šířenou ideologií.20 

Takto míněná definice propagandy založená již na historických okolnostech nám může 

sloužit jako vhodné teoretické východisko k dalšímu zkoumání falešných zpráv, které se 

objevují také v současných médiích. Již dříve totiž propaganda využívala masových médií 

k šíření informací, tehdy to však nebyl hlavně internet a doprovázené digitální technologie, 

nýbrž plakáty, fotografie, filmy, hudební kazety, časopisy, televizní programy, inzeráty a 

                                                           

 
17 BITTMAN, L. Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Praha: Mladá 

fronta, 2000. ISBN 80-204-0843-6. Str. 95. 
18 BITTMAN, L. Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Praha: Mladá 

fronta, 2000. ISBN 80-204-0843-6. Str. 80. 
19 BITTMAN, L. Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Praha: Mladá 

fronta, 2000. ISBN 80-204-0843-6. Str. 81. 
20 VERNER, Pavel. Propaganda a manipulace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 

978-80-7452-015-0. Str. 17. 
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další druhy tiskových služeb. Samozřejmě se s těmito druhy šíření propagandy můžeme 

setkat i v současnosti, spousta médií má dnes nicméně svou digitální platformu. 

Všeobecné ovlivňování lidí různými prostředky je náplní propagandy, přičemž tyto 

manipulační techniky jsou různou mírou skryté. Kromě snahy přesvědčovat v sobě mohou 

obsahovat také silný nátlak, zastrašování či vyhrožování, někdy dokonce i přímé násilí.21  

Propaganda si tedy pomáhá manipulací jako mediálním nástrojem používaným masovými 

či síťovými médii. Zvláštností je, že právě fake news a manipulace prostřednictvím 

propagandy dosáhly většího významu hlavně v demokratických režimech, neboť na rozdíl 

od minulé totalitní propagandy, které nezáleželo na zastírání jejich působení, nemusejí být 

tak snadno postřehnutelné a rozpoznatelné. 

Nutno dodat, že propaganda ve svém původním významu byla chápána jako forma 

psychologické manipulace bez ohledu na to, zda byly jejími iniciátory demokratické nebo 

nedemokratické instituce. Dokonce se ani nemusí vázat na politickou ideologii, všechny 

záměrně zkreslené informace je možné považovat za propagandu.22  

V dnešní praxi se tak za propagandu považuje mnohdy také jen manipulování lidmi bez 

jejich vědomí. Manipulovaná osoba je pak sama přesvědčena, že je původcem určitého 

jednání, které vycházelo z jejího rozhodnutí nebo zhodnocení konkrétní situace. Ve 

skutečnosti je však ovlivněna původcem propagandy; propagandistou. 

Současné identifikaci šíření dezinformací jako činnosti se věnovala také Výzkumná služba 

Evropského parlamentu, která přenášela zodpovědnost zejména na autora sdělení. Ti, kteří 

hovoří z pozice autority, by měly mít povinnost zajistit, aby každé konstatování skutečnosti 

bylo ověřeno a aby byla zajištěna jeho správnost. Dále by mělo jejich reportování zajistit 

vhodnou rovnováhu v užití komentátorů a autor by měl zajistit pečlivě důvěryhodnost 

citovaných zdrojů.23 

Pokud jsou lidé obeznámení s tím, že se je někdo snaží ovlivnit, jedná se již spíše o agitaci. 

Ta funguje také na principu přesvědčování lidí a jejich získávání pro určitou myšlenku nebo 

                                                           

 
21 VERNER, Pavel. Propaganda a manipulace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 

978-80-7452-015-0. Str. 89. 
22 BITTMAN, L. Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Praha: Mladá 

fronta, 2000. ISBN 80-204-0843-6. Str. 81. 
23 JANDA, Jakub; VÍCHOVÁ, Veronika. Fungování českých dezinformačních a manipulativních webů. 

Evropské hodnoty [online]. [cit. 1. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-

dezinformacnich-webu/fungovani-ceskych-dezinformacnich-webu-2/. 



 

 

12 
 

programový cíl. Na rozdíl od propagace však jedná transparentně, lidé si uvědomují to, že 

je chce někdo ovlivnit nebo přesvědčit. Agitace někdy může být v marketingové oblasti 

nazývána také jako propagace (například ve spojení s nějakým produktem nebo službou jako 

součást reklamní kampaně), kdy se snaží prodejce přesvědčit zákazníka o výhodách koupě 

nebo užití.  

Reklama se považuje za formu propagandy, která je ovšem placená a snaží se o pozitivní 

prezentaci, přestože může být prezentována manipulativně (například pomocí stereotypizace 

nebo frekvence jejího opakování). 

Problém může nastat ještě v definici přesvědčování. Je složité rozpoznat hranice mezi 

přesvědčováním (persuazí), nátlakem či manipulací – mnozí obchodníci se mohou obhajovat 

tím, že se zákazníky nemanipulují, ale pouze se je snaží přesvědčit a nikoho nenutí 

k samotnému rozhodování. Určitý způsob persuaze se tak může stávat manipulací a 

manipulace v sobě vždy skrývá nějaké prvky nátlaku. Zdali se jedná o nekalou praktiku, 

můžeme určit podle toho, jde-li o persuazi, která je transparentní, nebo zdali se jedná o skryté 

přesvědčování, které už se stává součástí nějaké manipulativní techniky. Skryté 

přesvědčování patří mezi nejnebezpečnější metody masmediální manipulace, neboť míří 

především na méně vzdělané příjemce nebo laiky v mediální oblasti.  

Lidé, kteří se skrytému přesvědčování věnují, mají dokonce svůj vlastní anglický název – 

jsou to tzv. hidden persuaders.24 Fungují jako propagátoři sdělení, které se snaží vyznít 

natolik pravdivě, že jen hlupáci jej nechápou, čímž u příjemce vyvolává pocity zahanbení, 

že takovému sdělení nerozuměl, a proto mu snadněji uvěří. 

Zvláštním typem nejasné zprávy může být také pověst, což je neprověřená zpráva, která se 

může potvrdit jako naprosto nevěrohodná, ale zároveň může obsahovat i pravdivé základy. 

Hovoříme-li přímo o tzv. černé propagandě, máme na mysli propagandistickou 

dezinformaci, která chce nejen ovlivnit veřejnost, ale dokonce ji přímo oklamat. V tom se 

liší od tzv. bílé propagandy, která nezakrývá svou totožnost. Iniciátor černé propagandy 

zpravidla totiž nechce odhalit svou totožnost, aby neutrpěla jeho veřejná pověst. Využívá se 

pro klamné operace prováděné vládou, armádou či jinou organizací – v našem kontextu se 

                                                           

 
24 VERNER, Pavel. Propaganda a manipulace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 

978-80-7452-015-0. Str. 37. 
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budeme zajímat zejména o zpravodajské organizace.25 Úspěšnost černé propagandy je 

závislá na ochotě příjemce akceptovat důvěryhodnost zdroje a obsah zprávy. 

 

  

                                                           

 
25 FTOREK, Josef. Public relations a politika. Havlíčkův Brod: Grada. 2010. ISBN 978-80-247-3376-0. Str. 

48.   
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3. Fake news z hlediska významu 

Pokud bychom se měli zamyslet nad tím, jaký smysl má zabývat se právě termínem fake 

news z hlediska jeho významu v kontextu současných médií, můžeme argumentovat 

například tím, že jde o velice aktuální fenomén, přestože – jak je uvedeno v předešlé kapitole 

– různé tendence dezinformací a černé propagandy tu už byly od počátku nástupu masmédií. 

Aktuálnost tohoto tématu se odráží například ve zprávě, že sousloví „fake news“ bylo 

v Collins Dictionary vyhlášeno za pojem roku 2017.26 O této skutečnosti informovala i řada 

nejznámějších seriózních i bulvárních celosvětových médií. Přestože jde o velice 

diskutované téma, není úplně jednoduché tento termín definovat. Proč mají tedy 

v současných médiích fake news takovou pozornost a jaký je jejich význam? 

3.1. Etymologie a historie sousloví fake news 

Pojem fake vychází z anglického jazyka a využívá se pro označení něčeho falešného, 

nepravdivého nebo nepravého. Etymologie tohoto termínu není zcela exaktně určena, 

předpokládá se ovšem, že výraz vychází z latinského slova facere ve významu dělat nebo 

z německého slova fegen, které znamená čistit, zametat. Výraz fegen však pochází z ještě 

staršího výrazu feague, který značil již na konci 16. století porazit někoho. 27 

V českém prostředí se tedy jedná o neologismus a anglicismus, který se z důvodu masového 

sdílení hojně vyskytl a stále vyskytuje na internetových sociálních sítích, jakými jsou 

například Facebook nebo Twitter. Výraz se stal i v České republice natolik ustáleným, že je 

možné sledovat jej i v počeštěné formě jako fejk.28 Tato varianta nicméně stále není 

v českém jazyce uznávána jako spisovná norma. 

Oxfordský slovník (Oxford English Dictionary; známý též ve zkratce jako OED) zasazuje 

historii slova fake již do roku 1775, kdy se objevilo jako anglické adjektivum ve smyslu 

padělaný či falešný v dopise vrchního velitele britské armády Williama Howeho během 

americké války za nezávislost (1775–1783).29  

                                                           

 
26 Etymology Corner - Collins Word of the Year 2017. Collins Dictionary [online]. [cit. 20. 10. 2017]. 

Dostupné z: https://www.collinsdictionary.com/word-lovers-blog/new/etymology-corner-collins-word-of-

the-year-2017,400,HCB.html. 
27 Fake. Online Etymology Dictionary [online]. [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: 

http://www.etymonline.com/word/fake. 
28 Fejk. Čeština 2.0. [online]. [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: https://cestina20.cz/slovnik/fejk/. 
29 KELLY, John. The etymological facts on “fake”. Mashed Radish [online]. [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: 

https://mashedradish.com/2016/11/18/the-etymological-facts-on-fake/. 
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Později, roku 1819, se toto slovo přesunulo do oblasti zločineckého slangu ve významu 

vykonávat něco za účelem podvodu, což popsal ve svém slovníku (A New Vocabulary of the 

Flash Language) James Hardy Vaux. Již v té době nabyl anglický podvod hned několika 

významů, užíval se například ve smyslu někoho oklamat, okrást, oloupit, přelstít, 

přepadnout, padělat, utéct z vazby, pořezat někoho či dokonce zabít.30 Anglický spisovatel 

Charles Dickens použil toto slovo v roce 1838 ve světoznámém románu Oliver Twist ve 

významu vybrat někomu kapsy.31  

Během historie nabývalo toto slovo dalších nových rozměrů – ve dvacátých letech dvacátého 

století se vyskytovalo například i v jazzovém slangu ve smyslu improvizovat a později také 

předstírat.32 

Ve spojení s dalším anglickým slovem news (novinky, zprávy hodné pozornosti) se jedná 

především o jev z oblasti zpravodajství a překládá se obvykle jako falešné zprávy. Samotné 

slovo news pochází už ze 14. století, kdy neslo význam nové věci, později se objevovalo také 

v biblických překladech, ale jako rádiové či televizní vysílání o nových událostech rozšířilo 

svoji definici až v roce 1923.33 Můžeme rozlišovat ještě soft news (zajímavosti 

z každodenního života, ze života celebrit apod.) a hard news (důležité zprávy, které se týkají 

významných témat např. z oblasti politiky, ekonomiky či společenských problémů). 

3.2. Současná definice fake news 

Nejčastěji je toto sousloví v současné době používáno ve vztahu k chybně zpracovaným 

textovým, grafickým či mediálním informacím a obsahům. Výraz se uchytil ve značné míře 

především v oblasti informačních technologií a internetové komunikaci jako určitý druh 

dezinformace, chyby, podvrhu nebo záměrné lži.34 Fake news se šíří ve formě mediálních 

obsahů v tradičním tisku, rozhlasovém či televizním vysílání nebo v internetovém 

zpravodajství či pomocí sociálních sítí.  

                                                           

 

Fake. Oxford English Dictionary [online]. [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: 

http://www.oed.com/view/Entry/67776?rskey=o3XHYK&result=2&isAdvanced=false#eid.   
30 Tamtéž. 
31 HA, Thu-Huong. You can probably thank 18th-century British thieves for the “fake” in “fake news”. 

QZ.COM [online]. [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: https://qz.com/1061375/what-does-fake-news-mean-the-

etymology-of-the-word-fake/. 
32 The etymological facts on “fake”. Mashed Radish [online]. [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: 

https://mashedradish.com/2016/11/18/the-etymological-facts-on-fake/. 
33 News. Online Etymology Dictionary [online]. [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: 

http://www.etymonline.com/word/news. 
34 Pojem Fake. IT slovník [online]. [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: https://it-slovnik.cz/pojem/fake.  
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Může jít také o zfalšované nebo vymyšlené příběhy, které se sdílejí pomocí těchto médií za 

účelem zisku, ovlivnění politického názoru čtenáře nebo i pouhého pobavení.35 Termínem 

fake news však může být označován i druh žurnalistiky, jenž je založen na úmyslném šíření 

nepravdivých informací prostřednictvím masmédií.36 Spojíme-li tuto definici s pojmem 

dezinformace, můžeme v ní spatřit patrnou podobnost. Nicméně fake news bychom mohli 

označit spíše jako formu dezinformace, konkrétně formu zpravodajství (nebo toho, co se 

jako zpravodajství na první pohled jeví), jež se šíří na internetu nebo pomocí jiných médií, 

aby ovlivňovala názor čtenářů, případně aby jako vtip pobavila ty, kteří tyto zprávy jako 

fake news rozpoznají. Fake news by však neměly být zaměňovány se satirou nebo parodií, 

jejichž úmyslem je především pobavit publikum spíše než jej nějak oklamat. 

Fake news jsou často definovány také jako druh tzv. žluté žurnalistiky. Žlutá žurnalistika 

(anglicky yellow press) je označením pro bulvární tisk, který upřednostňuje orientaci 

zpravodajství na různé druhy senzací, skandálů, šokujících odhalení, zločinů a na soukromý 

život známých osobností. Celkově je tedy žlutá žurnalistika spojená spíše s nekalými 

novinářskými pracovními postupy.37  

Nutno ovšem dodat, že žlutá žurnalistika se nevztahuje ani tak k současným médiím, jako 

spíše k počátku vzniku prvních bulvárních médií na konci 19. století; pojem je odvozený od 

žlutě tištěného komiksu Yellow Kid, který zveřejňoval Joseph Pulitzer v listě New York 

World. O tento komiks vznikaly následně spory s Williamem Randolphem Hearstem, který 

přeplatil jeho kreslíře, a tak se Yellow Kid začal vydávat v Hearstově konkurenčním listě 

New York Journal.38 

Falešné zprávy lze vysledovat nesčetněkrát v historii lidstva. Jak již bylo nastíněno 

v předchozí kapitole, dezinformace a lži jsou fenoménem, který můžeme pozorovat již 

stovky let, nový je však technologický pokrok. Ačkoli mají tedy obě slova také dalekosáhlou 

etymologickou historii, samotné sousloví fake news lze považovat za novodobý jev 

vyskytující se především v současných médiích.  

                                                           

 
35 Fake News. Cambridge Dictionary [online]. [cit. 23. 10. 2017]. Dostupné z: 

http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/fake-news. 
36 Fake news – Úvod do problematiky. E-BEZPECI.CZ [online]. [cit. 28. 10. 2017]. Dostupné z: 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/hoax-spam/1264-fake-news. 
37 REIFOVÁ, Irena; Kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7. Str. 326. 
38 REIFOVÁ, Irena; Kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7. Str. 326. 
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Důvod, proč se současná definice může od falešných zpráv v minulosti poněkud odlišovat, 

vychází z celkové proměny formy falešných zpráv zejména ve spojitosti s nástupem nové 

technologie přístupné širokému spektru uživatelů. Falešné zprávy jako takové tedy nejsou 

žádný nový jev, změnily se ale především okolnosti jejich šíření, za což může z velké části 

rozvoj sociálních sítí. Elektronická komunikace v současné době tak napomohla 

obrovskému urychlení při šíření fake news, srovnáme-li jejich četnost s historickým 

kontextem. 

To, že jde o nový specifický trend v současných médiích, můžeme vypozorovat v případě, 

že zkoumáme četnost samotného slovního spojení v internetovém vyhledávání. Zatímco 

dříve se toto spojení objevovalo v médiích spíše ojediněle, za poslední zhruba dva roky 

výskyt jeho užívání rapidně stoupl. Tento jev můžeme vypozorovat díky stránce 

GoogleTrends, která má za cíl mapovat četnost vyhledávání konkrétně zadaných slov či 

slovních spojení. Na grafu pak můžeme vidět, že křivka výskytu sousloví fake news 

v největším internetovém vyhledávači významně vzrostla až v listopadu roku 2016. 

 

Obrázek 1: Zájem o sousloví "fake news" ve vyhledávači Google za posledních 5 let (květen 2018). 

 

Jednou z příčin, která by mohla napomáhat šíření fake news v současných médiích, je nízká 

adaptibilita kritického myšlení uživatelů na jejich proměňující se novou formu způsobená 

nedostatečnou výukou mediální gramotnosti v našich vzdělávacích systémech. 

Tato data nám mimo jiné mohou sloužit jako potvrzení toho, že se fake news za posledních 

pár let staly celospolečenským fenoménem a že se tento anglicismus vžil do jazyků po celém 

světě.  

Největší zájem o téma fake news vyhledávač Google zaznamenal ve Spojených státech, 

Singapuru a Kanadě a nejčastěji se tato fráze vyskytuje v souvislosti se jménem amerického 
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prezidenta Donalda Trumpa nebo obecně se zpravodajstvím (jmenovitě nejvíce s CNN a Fox 

News).39 Podle lexikografů Collinsova slovníku se četnost užívání sousloví fake news 

zvýšilo od roku 2016 o celých 365 % a stalo se díky americkému prezidentovi 

„všudypřítomným“.40 

3.2.1. Vliv Donalda Trumpa 

Výsledky statistik výše nejsou příliš překvapivé, neboť to byl právě Donald Trump, který 

tato tradiční média často označoval za fake news hlavně proto, že se v nich stal nejednou 

terčem kritiky.41 Také tuto frázi četně užíval na sociální síti Twitter ve spojení například 

s údajnými ruskými zásahy do amerických voleb. Podle dostupných archivních statistik 

sociální sítě Twitter na svém profilu Donald Trump použil za rok (od prosince roku 2016 do 

prosince roku 2017) frázi fake news celkem 137 krát.42 V politické komunikaci se nejen 

kvůli Donaldu Trumpovi tento pojem v široké veřejnosti vžil také pro vyjádření nedůvěry 

jakýmkoliv informacím, které mohou být pro daného politika nepříjemné nebo které se jej 

snaží určitým způsobem poškodit (v tomto konkrétním případě zejména v prezidentských 

volbách proti Hillary Clintonové). Šířící se vlna takovýchto obvinění je možnou příčinou, 

proč tradiční média ztrácejí u veřejnosti na své důvěryhodnosti nebo proč se zvyšuje 

popularita spíše médií alternativních. V Americe se postupně stírá rozdíl mezi smyšlenými 

zprávami, radikálně-pravicovými názory a konspiračními teoriemi kvůli mainstreamovým 

médiím, která nemají jednotně toto sousloví definováno. 

                                                           

 
39 Výskyt Fake news ve vyhledávači Google. GoogleTrends [online]. [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: 

https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=fake%20news. 
40 COOPER, Gael Fashingbauer. 'Fake news' named word of the year, even though it's two words. CNET 

[online]. [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.cnet.com/news/fake-news-word-of-the-year-collins-

dictionary/. 
41 RYLICH, Jan. Hoaxy, propaganda a falešné zprávy na internetu. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 3 

[cit. 24. 10. 2017]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17997. 
42 Archiv Twitteru Donalda Trumpa. Trump Twitter Archive [online]. [cit. 8. 12. 2017]. Dostupné z: 

http://www.trumptwitterarchive.com/archive. 
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Obrázek 2: První příspěvek Donalda Trumpa na sociální síti Twitter, který obsahuje frázi "fake news". 

Donald Trump ve svých projevech obecně považuje fake news za nečestnou produkci hlavně 

mainstreamových médií, a v rozhovoru s Mikem Huckabeem pro Trinity Broadcasting 

Network se dokonce vyjádřil, že toto sousloví sám vymyslel. Podle něj ho sice mohli 

používat i jiní lidé již dříve, ale sám to nikdy nezaznamenal, což považuje za ostudné.43 

Nicméně, jak již bylo psáno v předešlé kapitole, Donald Trump samotnou frázi fake news 

nevymyslel, což z něj paradoxně vytvořilo producenta falešné zprávy. 

Jako eufemismus pro lež a zmanipulované informace se někdy používá slovní spojení 

„alternativní pravda“, což je ovšem oxymóron. Jde o pojem, který v roce 2017 proslavila 

poradkyně Donalda Trumpa Kellyanne Conway, když uvedla, že mluvčí Bílého domu 

nelhal, jen poskytl alternativní fakta. 

Pokud bychom měli připodobnit výroky Donalda Trumpa k některému z českých politiků, 

mezi nejčastější uživatele pojmu fake news u nás patří Jiří Ovčáček, který ho využívá pro 

nepříznivé zmínky o Miloši Zemanovi. Termín fake news se tak začal používat také proti 

médiím, které se dopouštějí nejrůznějších přešlapů. 44 

3.3. Hoax v kontextu fake news 

Jedním z pojmů, se kterým mohou být fake news zaměňovány nebo s nímž již často splývají, 

je tzv. hoax. Jde o anglické slovo, které pochází z 18. století a jeho původ se skrývá 

v příbuzném slově hocus45 (odtud vzniká také spojení hocus pocus, což označuje něco 

                                                           

 
43 CILLIZZA, Chris. Donald Trump just claimed he invented 'fake news'. CNN [online]. [cit. 8. 12. 2017]. 

Dostupné z: http://edition.cnn.com/2017/10/08/politics/trump-huckabee-fake/index.html. 
44 GREGOR, Miloš; VEJVODOVÁ, Petra; ZVOL SI INFO. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 

manipulacích!!! Praha: CPress, 2018. Str. 132. 
45 Hoax. Online Etymology Dictionary [online]. [cit. 20. 10. 2017]. Dostupné z: 

http://www.etymonline.com/word/hoax.  
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pochybného nebo také kouzelné zaříkávadlo).46 Slovo hoax se překládá jako mystifikace, 

podvod, poplašná zpráva, „novinářská kachna“ nebo jde prostě o druh žertovné klamné 

zprávy. Stejně jako fake news je i hoax určitou formou dezinformace. Dalo by se říci, že 

hoax je jedním z druhů fake news, neboť se také považuje za šiřitele nepravdivých informací. 

V českém prostředí se slovo hoax ujalo původně jako označení pro tzv. řetězové emaily, 

které varovaly před neexistujícím nebezpečím.47 Tento druh emailu většinou nabádá pomocí 

nějaké poplašné zprávy k co největšímu přeposílání na další emailové adresy, čímž se 

dostává ke stále širšímu okruhu uživatelů. Nejčastěji hoax šíří děti ve věku 6 až 15 let (zhruba 

v 80 % případů).48 Hoaxy tedy využívají nekritického myšlení uživatelů a působí v první 

řadě na emoce a psychiku jejich čtenáře – snaží se vyvolat pocity strachu, paniky či nejistoty. 

Texty těchto emailů se pokoušejí podávat nějaké šokující informace, varují před hrozícím 

nebezpečím nebo mohou prosit o naléhavou pomoc – v žádném případě se ale nezakládají 

na skutečnosti. Dalším typickým znakem podvodného emailu je nekorektní slovosled, 

nespisovnost nebo stylisticky neobratné věty, jež jsou způsobeny strojovým překladem 

z cizích jazyků do češtiny. Aby tyto texty působily důvěryhodněji, schovávají se často za 

veřejně známé firmy a instituce (např. Microsoft, Policie ČR, FBI, Zdravotnická 

organizace…), a pokud se autor hoaxu neodvolává na tyto důvěryhodné zdroje, může danou 

zprávu předávat čtenáři jako zaručeně tajnou informaci (o níž kupříkladu neinformují 

média), kterou se snaží rozeslat dál. Právě žádost o hromadné rozesílání na další emailové 

adresy je jedním z nejzákladnějších charakteristických rysů hoaxu a měla by v uživateli 

vzbuzovat podezření.49 

Server hoax.cz, který se těmito typy dezinformací analyticky zabývá, nabízí také konkrétní 

příklady nejčastějších podvodných řetězových emailů: 

 Varují před nebezpečím neexistujícího počítačového viru nebo útoku na počítačové 

účty. Jedná se o nejčastější typ hoaxu. 

                                                           

 
46 WOJTOVIČ, Jakub. Hoax: Pravda nebo lež? Internet pro všechny: O internetu pro všechny [online]. [cit. 

24. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.internetprovsechny.cz/hoax-pravda-nebo-lez/. 
47 KOPECKÝ, Kamil. Co je hoax. E-bezpeci.cz [online]. [cit. 24. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.e-

bezpeci.cz/index.php/temata/hoax-spam/91-25. 
48 KOPECKÝ, Kamil. Co je hoax. E-bezpeci.cz [online]. [cit. 24. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.e-

bezpeci.cz/index.php/temata/hoax-spam/91-25. 
49 DŽUBÁK, Josef. Co je to hoax. HOAX.CZ [online]. [cit. 24. 10. 2017]. Dostupné z: 

http://www.hoax.cz/hoax/co-je-to-hoax. 
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 Obsahují falešnou prosbu o pomoc (např. darování krve, peněžní příspěvek), která se 

snaží záměrně působit na emoce uživatele. 

 Jde o zprávy, které využívají pověrčivosti uživatelů (objevují se například výhružky, 

že pokud uživatel danou zprávu nepřepošle, postihne ho smůla; naopak pokud ji 

přepošle dál, čeká jej štěstí). 

 Mohou mít formu smyšlené petice, které neobsahují právní náležitosti a snaží se 

sbírat osobní data o uživatelích. 

 Může jít o zábavné vtipy, historky a anekdoty, často ve formě powerpointové 

prezentace. 

Později se hoaxy začaly objevovat nejen v emailových schránkách uživatelů, ale také v 

internetových programech určených pro tzv. instant messaging (zkratka IM). Tyto programy 

slouží pro chatování a další formy vzájemné internetové komunikace mezi jejich uživateli. 

Jako příklady známějších služeb můžeme jmenovat například ICQ, Skype nebo Windows 

Live Messenger. S nástupem sociálních sítí – zejména Facebooku v roce 2006, kdy se tato 

síť stala oficiálně přístupnou pro všechny uživatele starší 13 let – se tyto řetězové zprávy 

šířily i zde pomocí sdílení internetových statusů či chatovacích funkcí. 

Jelikož jsou hoaxy často nevyžádanou poštou, můžeme je zařadit také do kategorie tzv. 

spamu. Nevyžádaná pošta se prakticky rozšířila s nástupem rostoucího využívání 

emailových schránek, obsahuje zpravidla komerční a reklamní sdělení, ale může se 

vyskytovat ve formě jakékoli pošty, kterou uživatel neodebírá a kterou si nevyžádal.50 

Spamy ve formě hoaxu mají za cíl především dostat se k co nejvíce příjemcům, popřípadě 

získat co největší kvantum uživatelských dat, hoax samotný nemusí mít komerční účel. 

Samotný spam se stejně jako hoax nicméně neudržuje pouze v emailové korespondenci, ale 

lze na něj narazit napříč celým online spektrem, kde lze rozesílat nechtěné komerční sdělení 

(patří sem internetová fóra a diskuze, komentáře, instant messaging). Jeho běžným cílem 

bývá donutit uživatele navštívit přiložený hypertextový odkaz nebo přílohu ve formě 

nějakého datového souboru, jenž může v některých případech fungovat jako počítačový 

virus.  

                                                           

 
50 ADÁMEK, Martin. Spam: jak nepřivolávat, nepřijímat a nerozesílat nevyžádanou poštu. Praha: Grada, 

2009. ISBN 978-80-247-2638-0. Str. 15. 
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Nevyžádaná pošta škodí uživateli tím, že zabírá zbytečné místo v uživatelově schránce, 

vyžaduje čas na rozlišování, zda se jedná o vyžádané nebo nevyžádané sdělení, což může 

vést k tomu, že uživatel „reálný“ email přehlédne; dále vyžaduje další čas ke třídění a mazání 

pošty, antispamová opatření mohou způsobovat zpoždění emailu nebo jeho nesprávné 

vyhodnocení (osobní email pak kvůli nesprávné detekci systémem nemusí uživateli vůbec 

dorazit do emailové schránky).51 Další hrozbou může být přenášení seznamu funkčních 

emailových adres, jež se mohou stát cílem pro další typy spamu. Mluvíme-li o spamu ve 

formě hoaxu, jedná se tedy zpravidla o hromadné sdělení, jemuž nedal uživatel explicitní 

souhlas a které je založeno na dezinformaci, již sám uživatel rozesílá dál.  

Zaměříme-li se na hoax v kontextu dnešního využívání sousloví fake news, můžeme narazit 

na spoustu příkladů, kdy tyto pojmy splývají a označují stejnou skutečnost. Významově se 

tak dnes mohou pojmy hoax a fake news (nebo i dezinformace obecně) překrývat, rozdíl 

můžeme vnímat především v záměru jejich šíření.52  

3.4. Fáma a městská legenda v kontextu fake news 

Dalším významově podobným pojmem, který se může s fake news spojovat, je fáma. Fámě 

se věnuje Jean–Noël Kapferer ve své knize Fáma – nejstarší médium světa. Sám autor 

uznává, že definovat tento pojem je nesnadno postižitelné, obrací se proto na zakladatele 

teorie vzniku fám Allporta a Postmana, podle nichž je fáma sdělení, které se týká aktuálních 

událostí, jemuž se má věřit a které se šíří zpravidla ústně. Neobsahuje ovšem údaje, podle 

kterých by se dala posoudit pravdivost onoho sdělení.53 Fáma se tak liší například od pověsti, 

která se zaměřuje hlavně na minulost; fáma má aktuální charakter. Definice fámy může mít 

s fake news společné to, že se jedná o formu nějaké zprávy, která má za cíl přesvědčit 

posluchače, aby se jí věřilo. 

Jako pověst vycházející z aktuálního dění se definuje také městská legenda (někdy nazývána 

jako městský mýtus). Stejně jako fáma se šíří ústním folklorem, ale díky nové technologii 

se může šířit i masovými a síťovými médii, a stejně jako fáma je struktura městské legendy 

stavěna na tom, aby jí posluchač uvěřil a šířil dál. Média jsou předním šiřitelem fám zejména 

                                                           

 
51 HORÁK, Vladimír. Co je SPAM a jak se mu bránit. Ústav výpočetní techniky UK [online]. [cit. 28. 10. 

2017]. Dostupné z: http://uvt1.cuni.cz/email/spam/uvod.html. 
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proto, že zrychlují jejich kolování od člověka k člověku a zároveň vytváří dojem větší 

důvěryhodnosti, než když je fáma vyslovena jednoduše při verbální komunikaci – jde o 

psychologický efekt na čtenáře. Městská legenda by se ovšem dala považovat spíše za žánr, 

jde o nějaký příběh, který má specifický děj (předává se z vyprávění, které se snaží pobavit 

či šokovat). Cílem městské legendy je často jen zviditelnění mluvčího pomocí zajímavé 

historky. 

Pokud bychom měli nalézt určitou diferenciaci mezi současnými fake news a fámami, 

jednalo by se nejspíše zejména o to, že fáma se může v konečném důsledku vysvětlit jako 

pravdivá, nemusí být založena na lži ani klamání posluchače. Fáma tedy není na rozdíl od 

fake news vždy nepravdivá, je to spíše jen nepodložená informace. Fámy jsou mnohdy 

veřejností považovány za fikce, jde však jen o předpojatost či moralizující postoj – fámy 

mohou lidem vadit proto, že jsou informacemi, které se nedají příliš kontrolovat či 

ověřovat.54 

Dalším společným znakem mezi fake news a fámou může být způsob jejich šíření. Fáma se 

rozšiřuje na základě toho, že jí lidé uvěří, aniž by si ověřovali její pravdivost či 

důvěryhodnost zdroje. Obsah fámy určuje její neoficiální zdroj. I přestože může fáma 

vycházet z jediného výchozího a neznámého zdroje, podíl na její existenci mají všichni 

účastníci, kteří ji uvěří a šíří dále. Důvody k jejímu šíření mohou být v populaci různé – ať 

už se jedná jen o zábavu („aby nestála řeč“), jako určité psychické uvolnění či aby se lidé 

vzájemně přesvědčovali o své domnělé pravdě. Nicméně pouze pokud se fámě uvěří a je 

šířena dále, je označena za fámu, což může vyznít jako paradox, neboť je-li fáma označena 

veřejností za fámu, přestává se dále šířit.55 Jestliže lidé fámě během jejího šíření věří, 

můžeme ji označit spíše jen za informaci, poněvadž tento pojem se k problematice 

pravdivosti sdělení staví na rozdíl od fámy neutrálně.  

3.4.1. Konspirační teorie 

Konspirace, neboli spiknutí, a teorie s nimi související jsou jednou z dalších 

frekventovaných forem lživých či neověřených zpráv. Jsou to teorie, které se snaží vylíčit 

zpochybňovanou událost jako spiknutí tajného spolku nebo organizace, nejedná se tedy o 
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izolovaný akt jednotlivce.56 Toto pojmenování mělo původně neutrální charakter, ale časem 

se z konspirační teorie stalo spíše pejorativní sousloví. Dnes se za konspiraci označují 

všemožné okrajové teorie, které nemusejí souviset pouze s politickým spiknutím, ale také 

například s mimozemskými civilizacemi nebo se zcela jiným až neuvěřitelným náhledem na 

nějakou historickou či současnou událost. Mezi nejznámější konspirační teorie patří: 

 Chemtrails – v bílých stopách za letadly jsou vypouštěné chemikálie 

 Vláda zorganizovala 11. září 2001 

 Únosy mimozemšťanů, AREA 51 s mimozemskými výzkumy, UFO 

 Virus HIV byl stvořen v laboratoři 

 Globální oteplování je mezinárodní podvod 

 Princezna Diana byla zavražděna 

 Mezinárodní elity (ilumináti) kontrolují svět a manipulují s vládou 

 Přistání na Měsíci byl podvrh 

 Johna F. Kennedyho zabilo více střelců 

 Země je placatá 

Přestože jde o starší konspirační teorie, zájem o ně příliš neutuchá a můžeme je tak sledovat 

i v současnosti. Podle skeptiků klubu Sysifos se konspirační teorie datují již od Velké 

francouzské revoluce, ale podobné společenské jevy se objevovaly prostřednictvím fám a 

městských legend již odnepaměti, často zasahují také do esoteriky.57 Český klub skeptiků 

Sysifos vytvořil online slovník esoteriky a pavěd, kde můžeme získat více než 350 definicí 

nejrůznějších pojmů spadajících tematicky pod fake news. Jedná se například o alchymii, 

amulety, aury, alfa vlny, démony, horoskopy, kosmické vlivy na člověka, magii, minulé 

životy, Nostradama, okultismus, paranormální jevy, reiki, reinkarnaci, senzibily, UFO, 

vesmírné lidi, Yetti apod.58 Každoročně tento klub také udílí (anti)ceny s názvem Bludný 

balvan, které oceňují tři kolektivy a tři jednotlivce, kteří se zasloužili v daném roce o šíření 

iracionality, paranormálních názorů a další pseudovědeckou činnost.  
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4. Výskyt fake news 

Vzhledem k povaze fake news jako formě dezinformace na ně není zdaleka složité narazit 

ve všech typech médií. Fake news se mohou vyskytovat v novinových článcích, rozhlase, 

televizi a (pro naši analýzu v nejzásadnějším médiu) na internetu. Stejně tak není platné, že 

by se fake news vyskytovaly například zvláště v bulvárních médiích, neboť jejich šíření 

může mít takový dopad, že o nich mohou informovat také veřejnoprávní média či jiná média, 

která jsou obecně mediálními konzumenty považovány za důvěryhodnější než média 

bulvární.  

Platforma, na které jsou fake news publikovány, může silně ovlivnit jejich důvěryhodnost. 

Pokud se dozvíme falešnou zprávu plnou absurdních tvrzení na webu, který je na první 

pohled neprofesionální, je mnohem větší pravděpodobnost, že takovou zprávu zpochybníme. 

Jestliže se daná zpráva objeví navíc v televizi, novinách a bude v hojné míře kolovat také na 

sociálních sítích, zasáhne mnohem větší kvantum lidí, kteří jsou schopní falešnou zprávu 

vyhodnotit jako pravdivou. Určitým předpokladem k rozšíření fake news a nárůstu jejich 

důvěryhodnosti se tak stává výskyt dané zprávy ve více mediálních kanálech, díky kterým 

se mohou mezi uživateli snadněji sdílet a šířit. Mediální účinky fake news tak mohou být 

zásadně ovlivněné tím, kde se vyskytují. 

Stejně tak nelze jednoznačně tvrdit, že z hlediska geografické stratifikace se na nějakém 

území vyskytují fake news ve větší či menší míře. Globalizační trendy a celosvětová 

digitalizace mají vliv na výskyt falešných zpráv rovnoměrně po všech územích, kde mají 

lidé svobodně přístupné digitální technologie. Rozdíl může nastat při posuzování 

důvěryhodnosti na základě kulturní či náboženské diferenciace – předpokládáme, že v České 

republice, která je většinově ateistická, méně příjemců uvěří například falešné zprávě 

spojenou s křesťanskými dogmaty než v jiných zemích, kde je toto náboženství více 

rozšířené. 

Nutno dodat, že fake news se nemusí vyskytovat pouze na internetu a šířit se pomocí 

sociálních sítí. Stačí, aby ovlivnily názorového vůdce určité sociální skupiny. Fake news se 

tak mohou vyskytovat mimo mediální sféru ve zcela přirozeném sociálním prostředí.59 
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4.1. Dezinformační weby 

Pokud chceme zkoumat konkrétní typy dezinformačních webů a fake news, mohou nám 

v jejich hledání pomoci různé webové databáze, které se jejich shromažďováním zabývají. 

Proti šíření propagandy a dezinformací nechal stát vybudovat na ministerstvu vnitra Centrum 

proti terorismu a hybridním hrozbám. K nejvlivnějším zdrojům falešných zpráv podle 

ministerstva vnitra patří Parlamentní listy, AC24, Svět kolem nás, Vědomosti, Lajkit a k nim 

přidružené subportály.60 Zvláštním znakem těchto webů je často upozorňování na vlastní 

nezávislost: 

 České nezávislé zpravodajství – CzechFreePress 

 Nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými a slovenskými 

krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v USA – AE News 

 Nikdo nám nediktuje, o čem smíme psát – Parlamentní listy 

Ne všechny weby v tomto monitoringu lze však považovat za dezinformační, protože jsou 

mezi nimi i aktivistické stránky, na nichž se objevují pouze zavádějící zprávy, všechny 

mohou mít však manipulativní charakter, příčí se standardům novinářské profese a přispívají 

tak k možnosti šíření nepravdivých informací (či samy slouží jako platforma pro jejich 

šíření). Také je třeba upozornit, že nazveme-li stránku dezinformační, nemusí to znamenat, 

že úplně vše, co se na dané stránce publikuje, musí být fake news. Jde spíše o servery, kde 

se fake news vyskytují frekventovaně a opakovaně. I seriózní médium může čas od času 

vydat falešnou zprávu. 

Na Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám reagovaly další internetové stránky, které 

se zabývají monitoringem falešných zpráv. Veřejně přístupnu databázi mají například také 

servery Hlídací pes, Evropské hodnoty a Neovlivni.cz; tyto databáze obsahují všechny výše 

zmíněné dezinformační weby, ale i spoustu dalších.61  

Přehledný žebříček konkrétních českých neověřených a dezinformačních článků nabízí také 

internetové stránky Českého rozhlasu nebo server Manipulátoři.cz. Blízkým tématem 

internetových hoaxů se u nás zabývá server Hoax.cz. Speciální zaměření na politické 
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kampaně má web Demagog.cz, který se snaží určovat pravdivost mediálních výroků 

jednotlivých osobností z politické sféry – tento web se dostal do většího veřejného povědomí 

zejména při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu roku 2017 

a při přímé prezidentské volbě v lednu roku 2018. 

Mezi cizojazyčné weby, které se snaží varovat před fake news nebo je shromažďovat, patří 

také dle ministerstva vnitra například weby jako HateFree, EU vs. disinfo, Polygraph nebo 

Kremlin Watch.62 

Všechny tyto servery nám mohou posloužit jako zdroj pro hledání konkrétních fake news, 

které by mohly být následně vhodné k hlubší analýze například pro určení jejich 

charakteristických znaků.  

4.2. Blogy a osobní stránky 

Blog je zvláštní internetovou platformou, která může sloužit jako internetový deník jednoho 

autora, ale také jako propagace určité myšlenky či ideologie. Zda můžeme blogy a osobní 

stránky považovat za zdroje fake news, je sporné. Obvykle totiž slouží spíše jako médium, 

kde autor pouze prezentuje své subjektivní názory a komentáře.  

Potíž může nastat v případě, kdy blogy a osobní zprávy napodobují vizuální styl seriózního 

zpravodajství nebo když publikované články prezentují subjektivní pravdy jako všeobecně 

platné. Některá známější a seriózní média poskytují prostor pro blogy pod svojí doménou 

(jde například o Aktuálně.cz, iDnes.cz nebo Lidovky.cz), může se tedy občas stát, že 

nepozorný čtenář považuje komentář autora blogu za článek celého média.  

Zvláštním typem média jsou ještě videoblogy, které se vyskytují zejména na největším 

celosvětovém portále YouTube. Stejně jako u klasických blogů jsou na tento server vkládány 

zejména autorská díla, která jsou u tzv. youtuberů určena především pro zábavné účely. Je 

zde ale možné nalézt také mnoho televizních či filmových formátů, které mohou šířit falešné 

zprávy; typickým příkladem jsou různé dokumenty, které předkládají divákům informace o 

konspiračních teoriích. V České republice je pravděpodobně nejznámějším portálem pro 

uživatelská videa Stream.cz.  
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Z analyzovaného vzorku však byly klasické blogy vynechány, protože u nich můžeme 

předpokládat, že jde spíše o autorský deník než typ zpravodajství. Většina tzv. blogerů navíc 

nepíše nebo netočí videa o zpravodajských tématech, obvyklou náplní jejich blogů jsou 

hobby, móda, osobní rozvoj nebo různé recenze na knihy, filmy, hudbu apod. Na blogové 

články tak nelze zcela uplatňovat novinářskou etiku a pravidla. 

4.3. Sociální sítě 

Samotné zveřejnění klamavých sdělení na některém z dezinformačních webů vždy nemusí 

vést k tomu, že se na tyto zprávy pohlíží jako na fake news. Jedním z faktorů, který určuje, 

zda se o dané zprávě začne mluvit, souvisí s tím, jak veliký dopad má konkrétní zpráva na 

své mediální konzumenty. V případě, že bude zpráva zveřejněna na méně známém webu 

s malou uživatelskou návštěvností, je možné, že se nebude dál šířit a upadne v zapomnění 

bez větší influence na další uživatele. Teprve tehdy, kdy se lživá zpráva začne šířit na 

sociálních sítích pomocí uživatelského sdílení odkazů, se dostává do většího povědomí. 

V takovém případě se může stát falešná zpráva mimo jiné nástrojem populismu nebo se 

může dostat do mainstreamových médií. Zároveň čím více se o falešné zprávě mluví, tím je 

pravděpodobnější, že se bude nadále rozšiřovat a případně nadále klamat. 

Na sociálních sítích na fake news narážíme každým dnem. Uživatelé sdílejí články 

z alternativních webů nebo překrucují informace. Setkáváme se tak s různými skandály, 

zločiny, ale i neetickými osobními informacemi ze života různých celebrit a jinými články, 

jejichž autor nerespektuje novinářskou etiku. Zprávy, které vzbuzují zvědavost co největšího 

kvanta příjemců, mají mnohem větší potenciál rozšiřovat se také na sociálních sítích. Mezi 

nejsdílenější informace nepatří zprávy ze světa ekonomiky, politiky a vědy. Nejvíce se 

prodávají zákulisní informace, skandály a odhalení intrik. Média se tak díky sociálním sítím 

depolitizují a přidávají zábavné prvky, které mají přilákat čtenáře.63  

Proto pokud hovoříme o výskytu fake news na internetu, sociální sítě jsou právě tou 

platformou, která má v jejich novodobém pojetí zásadní úlohu. Provázanost technologií a 

digitalizace sice má výhodu v rychlosti přenosu informací a dostupnosti téměř ke každému 

uživateli, nese však také svá rizika. Internetové zpravodajské weby se v kombinaci se 

sociálními sítěmi a diskuzemi pod zveřejněnými texty stávají prostorem, kde se vzájemně 

                                                           

 
63 GREGOR, Miloš; VEJVODOVÁ, Petra; ZVOL SI INFO. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 

manipulacích!!! Praha: CPress, 2018. ISBN: 978-80-264-1805-4. Str. 47. 



 

 

29 
 

ovlivňuje snaha informovat, bavit, přesvědčovat či sdílet vlastní názory.64 Sociální sítě se 

tak jednoduše stávají šiřitelem nechtěných polopravd, zjednodušených a bulvarizovaných 

zpráv či nenávistné ideologie. Kvůli takovéto rychlosti šíření a praktické neověřitelnosti 

původního zdroje, se stávají sociální sítě hlavním prostorem pro výskyt fake news a 

podobných negativních účinků – nejrozšířenější sociální sítí na světě, a tím pádem také 

největším prostorem pro výskyt fake news, je v současnosti Facebook. Uživatelé Facebooku 

(stejný vzorek, o němž byla řeč v úvodu) odpovídali na otázku, zda jsou pro ně sociální sítě 

nejčastějším zdrojem zpravodajství: více než polovina z nich odpověděla, že ano. 

Graf 2: Jsou pro vás sociální sítě nejčastějším zdrojem zpráv? 

 

Mark Zuckerberg, zakladatel této sociální sítě, si je vědom problematiky falešných zpráv a 

pokouší se proti fake news bojovat technologickými prostředky; například tím, že se snaží 

zvýhodňovat kvalitní obsah nebo varovat uživatele před zprávami, které byly prokázány jako 

dezinformační (zdroje zpráv chce řadit dle jejich indexu důvěryhodnosti, který je vystavěn 

na hodnocení uživatelskou komunitou).65 Zároveň se Facebook snaží informovat své 

uživatele v oblasti mediální gramotnosti a nabízí různé tipy, podle kterých by mohli fake 

news rozpoznávat.66 
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65 JANŮ, Stanislav. Facebook zostřuje boj proti fake news, bude zvýhodňovat kvalitní zpravodajství. 

ŽIVĚ.CZ [online]. [cit. 30. 1. 2018]. Dostupné z: https://www.zive.cz/clanky/facebook-zostruje-boj-proti-

fake-news-bude-zvyhodnovat-kvalitni-zpravodajstvi/sc-3-a-191467/default.aspx. 
66 Tips to Spot Fake News. Facebook [online]. [cit. 30. 1. 2018]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/help/188118808357379. 
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Rizika šíření fake news přes sociální sítě mohou být však mnohem nebezpečnější než jen 

početné sdílení bulvarizovaného článku. Šířené lži mohou být považovány za kyberšikanu, 

která se netýká pouze dětí, jak se někteří často mylně domnívají, ale všech generací. Možná 

pomluva na sociální sítí se šíří rychleji než kdekoliv jinde. Pod různými příspěvky se 

objevují nenávistné komentáře, není zde často prostor pro žádnou věcnou debatu a někteří 

uživatelé takto provokují záměrně – v internetovém slangu se jim říká trollové; jde často o 

uživatele, kteří záměrně podávají falešné informace a baví se na úkor těch, kteří jim uvěří. 

Trollové šíří falešné zprávy především pod záštitou anonymity, chovají se také většinou 

agresivněji, než jak by se chovali v reálném životě.67 

O současné šíření zpráv se zajímá například Henry Jenkins, který tento jev popisuje jako 

pandemii, kdy se zpráva přesouvá od člověka k člověku. Jenkins definuje několik bodů, 

které by měly zaručit, aby se obsah co nejlépe šířil. Podle něj musí být takový obsah lehce 

dostupný publiku, být přenosný, jeho samotné sdílení by mělo být jednoduché, obsah by měl 

být také opětovně použitelný, určený pro různé typy publika, a musí být součástí běžného a 

pravidelného proudu mediálních obsahů.68 Když tyto body spojíme s problematikou 

falešných zpráv, můžeme si povšimnout, že často fungují na podobném principu. Jak bylo 

řečeno, sociální sítě mají tendence zjednodušovat sdělení, stejně tak jednoduše lze i zprávu 

zmanipulovat a nadále tak rozšiřovat výskyt fake news. 

4.3.1. Dosah fake news na sociálních sítích 

Za dosah můžeme považovat nejen počet zobrazení dané zprávy, ale především počet jejího 

sdílení a dalších interakcí (komentáře, počet To se mi líbí nebo zmínění ve statusu). 

Abychom získali představu o tom, jak velký dosah mohou mít fake news na sociálních sítích, 

můžeme použít analytický nástroj BuzzSumo69, který nabízí přehled sdílení konkrétních 

článků na Facebooku, Twitteru nebo Pinterestu. Všechny dezinformační weby ve 

vyhledávaném vzorku získávají vysoký dosah především prostřednictvím sociální sítě 

Facebook – články se zde sdílejí v řádech tisíců, zatímco u dalších sociálních sítí jsou cifry 

spíše ve stovkách či desítkách sdílení.  

                                                           

 
67 Internet troll. Encyclopedia PCMag [online]. [cit. 19. 3. 2018]. Dostupné z: 

https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/68609/internet-troll. 
68 JENKINS, Henry; FORD, Sam; GREEN, Joshua. Spreadable media: creating 

value and meaning in a networked culture. New York: New York University Press, 2013. ISBN 978-0-8147-

4390-4. Str. 198. 
69 BuzzSumo [online]. [cit. 19. 4. 2018]. Dostupné z: http://buzzsumo.com/. 
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Pro potřeby naší analýzy bylo v tabulce vybráno deset nejfrekventovanějších 

dezinformačních webů z použitého vzorku, následně byl pomocí výše zmíněného 

analytického nástroje vyfiltrován manipulativní článek s největším počtem sdílení na 

sociální síti Facebook za poslední rok (seřazeno sestupně). 

Zpráva s největším dosahem Zdroj Facebook sdílení  Datum 

Žijeme ve lži! Toto video by měli všichni vidět a 

sdílet! Nemám slov, širte dál! 

Tadesco 25,5 tisíc 15. 8. 2017 

Zeman: Radši se vzdát dotací z EU, než sem pustit 

migranty 

Parlamentní 

listy 

25,4 tisíc 6. 11. 2017 

Keanu Reeves napsal komentář o životě, který 

ohromil celý svět 

Lajkit 25,1 tisíc 25. 4. 2017 

Putin doplatil centrálním bankám zbytek dluhu. 

Rusko se tak stalo první zemí, které se osvobodilo od 

sevření bankovním systémem 

AC24 17,4 tisíc 12. 12. 2017 

Tato „zdravá“ potravina ničí mozek a vyvolává 

rakovinu prsu. Nejezte ji, říká Dr. Daniel 

Svět kolem nás 13,6 tisíc 28. 7. 2017 

Šéf mešity požaduje po úřadech uznání sexu s malými 

dívkami! 

Česko aktuálně 12,3 tisíc 22. 7. 2017 

Skandál jen několik hodin před začátkem 

prezidentské volby! Michal Horáček šíří po internetu 

zfalšované video jeho neexistujícího TV duelu s 

Milošem Zemanem. Rozhovor je CGI videomontáží, 

která vznikla ve studiu bývalého tiskového mluvčího 

Škoda Auto! 

Aeronet 11,4 tisíc 12. 6. 2018 

Pokud se Poláci nedají, tak začal vysněný rozpad 

zločinecké EU 

Bez politické 

korektnosti 

5,2 tisíc 26. 6. 2017 

Útok na Sýrii ukázal hloupost Západu, prohlásil 

Zeman 

Sputnik 5,1 tisíc 15. 4. 2018 

Dopisy z Vídně: Migranti nám berou naše lidská 

práva 

První zprávy 4,7 tisíc 14. 3. 2018 

Tabulka 1: Dosah vybraných dezinformačních webů na sociální síti Facebook 

Z výsledků vyplývá, že počet sdílení falešných zpráv dosahuje opravdu vysokých čísel, 

nicméně pokusíme-li se o komparaci s nejznámějšími tradičními médii v České republice, 

dojdeme k závěru, že počty sdílení zpravodajství z médií hlavního proudu jsou stále vyšší  

než počty zpráv z alternativních a dezinformačních webů. Podle analytického serveru 

BuzzSumo se tři nejsdílenější články serveru iDnes.cz pohybují okolo 30 tisíc sdílení, 
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iHned.cz kolem 20 tisíc sdílení a u Aktualne.cz má nejsdílenější článek 47,5 tisíc sdílení, 

další tři články se pohybují kolem 15,5 tisíc. Je však nutné brát zřetel také na to, že tradiční 

média vydávají své články pravidelně a ve větším množství. Dosah se také zvyšuje s pozicí 

dané zprávy ve vyhledávačích (například vyhledávač Google upřednostňuje tradiční média 

před alternativními)70, s pomocí reklamní propagace nebo s počtem odkazů na danou stránku 

z jiného serveru. Ve výsledcích největšího sdílení na Facebooku tedy tradiční média stále 

převažují, nicméně i tak mají fake news z dezinformačních webů vysoký dosah.  

 

  

                                                           

 
70 GARTENBERG, Chaim. Google News Initiative announced to fight fake news and support journalism. 

The Verge [online]. [cit. 19. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.theverge.com/2018/3/20/17142788/google-

news-initiative-fake-news-journalist-subscriptions. 
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5. Charakteristické znaky fake news 

Abychom mohli lépe porozumět problematice fake news, je třeba si kromě definování 

základní terminologie odpovědět také na klíčovou výzkumnou otázku, jakými způsoby se 

fake news projevují v současných českých médiích a zda je tato podoba v různých médiích 

neměnná. Abychom na tuto otázku mohli získat uspokojivou odpověď, je nutnou potřebou 

analyzovat vzorek vybraných falešných zpráv, na jejichž základě by bylo možné 

vypozorovat charakteristické znaky fake news. Jelikož je tato práce zaměřená zejména na 

současná média, budeme hovořit přednostně o médiích terciálních, tedy hlavně o 

internetových článcích, které jsou reprezentativním vzorkem pro fake news a případně 

statisticky nejvíce sdílené skrze sociální sítě. Jako zdroje pro tyto výzkumné vzorky nám 

mohou posloužit internetové databáze zmíněné v předešlé kapitole, případně účelově 

vybrané dezinformační zprávy, které by znázorňovaly typický jev spojený s touto 

problematikou. 

Odrazovým časovým bodem pro analýzu je možné zvolit prosinec roku 2016, kdy americký 

prezident Donald Trump poprvé použil sousloví fake news na sociální síti Twitter, čímž, jak 

už bylo zmíněno v předešlých kapitolách, pozměnil jeho význam. Nicméně fake news se na 

internetu objevovaly již dříve, je proto třeba zařadit do vzorku i některé příklady článků před 

tímto datem. Následující celý rok 2017 představoval významný milník k pozorování 

falešných zpráv z hlediska jejich četnosti a k významnosti tohoto tématu přispěl také fakt, 

že byly fake news vyhodnoceny souslovím roku, proto můžeme analýzu vybraných vzorků 

pro tento výzkum ohraničit až k přelomu roku 2018. Při posuzování vlivu fake news na 

politické dění se nám však nabízí ještě období prezidentské volby v České republice, které 

bude do vzorku také zahrnuto. Tímto pomyslným ohraničením však publikování falešných 

zpráv přirozeně nijak neskončilo. 

Zajímavé výsledky přinesly odpovědi uživatelů Facebooku na otázky v dotazníku – pouze 

39 procent respondentů se domnívá, že dokáže spolehlivě rozpoznat falešnou zprávu, zbylá 

část respondentů si není jistá, nebo si myslí, že falešnou zprávu spíše nerozezná. Ještě 

skeptičtější jsou respondenti v otázce, zda dokáže většina lidí falešnou zprávu rozeznat –  

94 procent si myslí, že ne.  
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Graf 4: Myslíte si, že dokážete falešnou zprávu vždy 
spolehlivě rozeznat? 

  

Při analyzování charakteristických znaků fake news je důležité obeznámit se nejen se 

samotným obsahem zprávy, ale i s její formální stránkou, která se nachází nad rámec obsahu. 

V samotném obsahu se lze zaměřit na zvolené téma, jazykové prostředky a celkovou 

jazykovou uspořádanost textu, jeho faktičnost, reliabilitu či různé znaky expresivity. Při 

analýze formální se můžeme zaměřit na doprovodné ilustrace, typografické prvky (např. 

druh písma, barva textu, často používané znaky), autorství, odkazy na jiné zdroje a další 

prvky, které by mohly poukazovat na to, že se jedná o falešnou zprávu. 

5.1. Titulky ve formě tzv. clickbaitu 

Mnoho fake news lze celkem spolehlivě rozpoznat již podle struktury samotného titulku. 

Hovoříme-li o tzv. clickbaitu (někdy také označováno jako clickbaiting), myslíme tím jev, 

kdy autor zprávy píše takový titulek, jehož primárním účelem je přimět příjemce obsahu ke 

kliknutí na odkaz bez ohledu na to, zda samotná zpráva koresponduje s tím, co titulek hlásá. 

Marty Burton, výkonný ředitel Washington Post, definuje clickbait jako titulek, který se 

snaží pomocí triku přimět čtenáře k přečtení článku, a když se k článku dostane, není tam 

nic, co bylo původně slíbeno.71 

Položíme-li si otázku, proč takové titulky vůbec vznikají, odpověď je celkem prostá – 

motivace autora clickbaitu vychází především z rostoucí návštěvnosti daného média, což mu 

přivádí ekonomický zisk (obvykle z internetových reklam, které návštěvník při prohlížení 

                                                           

 
71 Co je to clickbait, clickbaiting?. 365tipu.cz [online]. [cit. 9. 1. 2018]. Dostupné z: 

https://365tipu.cz/2016/07/04/tip551-co-je-to-clickbait-clickbaiting/. 
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dané zprávy zhlédne). Jedná-li se tedy o clickbait v podobě fake news, lze tuto skutečnost 

posoudit jako podvod na uživatele, který není dostatečně mediálně gramotný, aby clickbait 

(či samotné fake news) rozpoznal. I kdyby takový návštěvník daný webový obsah 

nenavštívil a převzal informace pouze z titulku, může jít o tzv. virální marketing, kdy se 

daný clickbait obsahující fake news šíří prostřednictvím sociálních sítí a z plánovaného 

příjemce sdělení se tak vědomě či nevědomě zároveň stává ten, kdo takové sdělení předává 

k dalším uživatelům. Clickbaiting má tedy úspěch zejména na sociálních sítích, protože díky 

nim uživatelé sdílejí konkrétní odkazy a nemusí navštěvovat domovské stránky (homepage) 

zpravodajských webů. Takové zrychlení v užívání médií může ovšem napomáhat k tomu, že 

se uživatelé méně zajímají o mediální zdroj a svou pozornost věnují spíše údernému titulku. 

Autoři manipulativních titulků tak mohou často předpokládat, že si uživatelé zapamatují 

pouze daný titulek (samotný obsah je nemusí zajímat, neuchová se jim v paměti, protože jej 

zatemní samotný titulek) nebo si přečtou pouze perex – krátký úvod k článku, který je 

obvykle vytištěn nebo zformátován také jiným typem písma.72 Na podobném principu 

fungují avíza zpráv nebo krátké shrnující úvody v televizním vysílání, které mohou původní 

obsah zcela dezinterpretovat nebo donutí příjemce okamžitě vytvořit nějaké neověřené 

stanovisko.  

Mnozí uživatelé ale po kliknutí clickbait rozeznají a stránku ihned opustí, proto je tato 

technika užívaná spíše za účelem krátkodobé návštěvy dané webové stránky; není kladen 

důraz na vracející se uživatele, na dobu čtenosti jednotlivých zpráv ani na kvalitu obsahu. Je 

to proto, že uživatelé, kteří se cítí konkrétním médiem opakovaně podváděni, se vůči němu 

stávají přirozeně skeptičtí a zvyšuje se tak pravděpodobnost, že danou stránku s fake news 

znovu nenavštíví. 

Titulky ve formě clickbaitu často pracují s nějakou záhadou, tajemstvím či kontroverzí. 

Samotný titulek nemusí mít žádnou vypovídající hodnotu ani nemusí podávat žádné 

konkrétní informace, zaměřuje se především na zvědavost uživatelů. Zde jsou uvedeny 

některé konkrétní příklady z českého internetu: 

 Pokud je následující informace pravdivá, znamená to, že politici jsou absolutně šílení 

– Lajkit.cz 

                                                           

 
72 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora. Slovník žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-

246-3752-5. 
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 Dnešní Paříž, katastrofa v přímém přenosu, která nemá obdoby – Tadesco.cz 

 Kdo je Merkelová? Možná budete všichni překvapeni... – Lajkit.cz 

 Pokud je to pravda, nastane šok. Rozdělení ČSFR v roce 1992 je zřejmě neplatné! – 

Svět kolem nás 

 »Perský princ« Ali Amiri: Tohle nikdo nečekal! – Aha Online 

 Pozor, tento článek brzy zmizí. Jak nás klame mozek? Budete překvapeni – Globe24 

 Učení Ježíše Nazaretského, které v bibli nenajdete (nalezeno okolo roku 1950 v 

Palestině) – Lajkit.cz 

Pokud bychom chtěli clickbait definovat na základě jednoduchého překladu, lze jej tedy 

vyložit jako návnada na kliknutí. Z toho vychází, že se jedná o poněkud pejorativní výraz 

pro klamný či lákavý obsah, na nějž můžeme narazit hlavně v digitálních médiích; na 

podobném principu ale mohou fungovat také dnešní titulky v tištěné podobě, hlavně co se 

týká bulvárních plátků. Společné rysy můžeme najít u titulků vyvolávajících senzaci, která 

se pak ukáže být jako klamná či nijak senzační. Jedná se o slovní spojení, jako jsou například: 

„Budete překvapeni!“, „Zaručený návod, jak…“, „Tomu neuvěříte!“, „Největší šok!“ apod.73 

Zvláštní postavení v titulcích mají číselné údaje, které se snaží přilákat návštěvnost uživatelů 

na vidinu rychlých shrnujících informací. Pro typ článku, který se skládá z nějakého 

seznamu položek, jež mohou, ale i nemusí být, nějak logicky uspořádány, existuje anglický 

pojem listicle.74 Tento název je odvozený ze dvou anglických slov list (seznam) a article 

(článek). V současných médiích se tento typ titulku využívá zejména v magazínech 

zaměřených na lifestyle, celebrity nebo zábavu. Patří sem řada velice subjektivně 

zabarvených článků, které nelze považovat za důvěryhodné. 

 12 citátů z Malého Prince, kterým jste jako děti nerozuměli, ale nyní vám mohou 

změnit život – Svět kolem nás 

 15 slavných celebrit, které zbožňuje celý svět: Proč zrovna tyhle nemají žádné 

odpůrce? – Extra.cz 

 10 světových destinací, které vám změní život – Lifee.cz 

                                                           

 
73 K čemu slouží clickbait. Advin.cz. [online]. [cit. 9. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.advin.cz/novinky/73-

k-cemu-slouzi-click-bait.  
74 PETRO, Jozef. Problematická slova v angličtině. Jindřichův Hradec: HALLOENGLISH.CZ, 2013. Str. 71. 
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Nezřídka se také stává, že typ titulku, který obsahuje fake news, je psán velkými písmeny, 

může být ukončen jedním nebo více vykřičníky, obsahuje citoslovce, superlativy a 

hyperboly, apoziopeze nebo pokládá otázku bez většího kontextu. Tyto charakteristické 

znaky jsou sice rozšířené ve všech typech médií, nejčetnější jsou však pravděpodobně u 

bulvárních webů, a tato četnost nám může pomoci určit důvěryhodnost předkládané 

informace: 

 Mužské tělo je plné TAJEMSTVÍ. Tušili jste tato fakta? ŠOKUJÍCÍ INFORMACE – 

Deník Šíp 

 HRA MODRÁ VELRYBA ZABÍJÍ TEENAGERY! Co stojí za zmizením Michaely 

Patricie Muzikářové? – Extra.cz 

 Jste zvědaví? Věřte, že tohle je 10 věcí, které se nikdy nechcete dozvědět! – Extra.cz 

 Ups! Takhle vypadají lidé, kteří přežili úder blesku – FirstStyle 

U těchto příkladů můžeme kromě jiného také zpozorovat, že titulky obsahující fake news se 

snaží šokovat, vyvolávat paniku nebo silně působit na emoce. Důraz na emoce však u fake 

news není pouhou záležitostí titulků, ale i jejich samotného obsahu. Proto je třeba se na tento 

charakteristický znak zaměřit více. 

5.2. Důraz na emoce 

Jedním z nejčastějších charakteristických znaků fake news je snaha působit na emoce 

čtenáře. Webové stránky, které šíří fake news, mohou ovlivňovat emoce nejen jazykem 

zpravodajství, ale také zvukem nebo obrazem. U falešných zpráv často převládají sugestivní 

prohlášení, která se snaží především pomocí negativních emocí dosáhnout toho, aby čtenář 

také negativně vyhodnotil tematizovanou událost nebo osobnost.  

Expresivity, která se snaží vyvolat emoce, si můžeme nejčastěji všimnout již v samotném 

titulku zprávy. Předpokladem autorů těchto článků zpravidla bývá, že čtenáři nedostatečně 

či nedůsledně kontrolují své emoce a snadněji uvěří dané zprávě, aniž by se nad ní více 

kriticky zamysleli. Výsledek naší analýzy, která se zaměřila na vyhledávání těchto 

expresivních prvků, pak ukazuje, že velké množství fake news se pojí především 

s negativními pocity, jakými jsou strach, vztek, pohoršení nebo psychický otřes ve formě 

šoku. 

Ostatně negativita se také považuje za jednu ze zpravodajských hodnot, které ovlivňují 

nastolování mediální agendy. Falešná zpráva se snaží pohoršovat morální hodnoty, 
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způsobuje otřes, vztek na určitou menšinu nebo pocit bezpráví.75 Důvody, proč má negativita 

ve zpravodajství úspěch, vysvětlil Jürgen Wilke, který tak navázal na výsledky výzkumu 

zpravodajských hodnot Galtunga a Rugeové. Negativní události mají dle něj krátkodobý 

charakter a lépe odpovídají frekvenčnímu kritériu než události pozitivní. Dále jsou 

jednoznačné, což způsobuje větší názorovou shodu v hodnocení publika, zároveň jsou 

konsonantní, tudíž odpovídají obrazu světa mnoha lidí. A jako poslední bod uvádí Wilke 

jejich nečekanost a náhlost.76 

Pravděpodobně nejfrekventovanější negativní emoce, kterou se snaží fake news vyvolat, je 

strach. Strach může být v lidech vyvolán tématy, jež jsou spojená s násilím, agresivitou, 

nejistotou či nebezpečím. Častá témata, která mohou šířit strach, souvisí s islamizací a tzv. 

Islámským státem, globálními katastrofami, s nejrůznějšími počítačovými viry, 

konspiračními teoriemi (např. chemtrails, mimozemšťané, ilumináti, modifikované nemoci, 

konec světa), jedy v potravinách či závadnou elektronikou. U těchto typů zpráv můžeme již 

v titulcích nalézt například výhružku, výzvy k opatrnosti nebo podobné jazykové prostředky, 

které vyvolávají pocity hrozby či obav. Stejně tak se tento typ fake news mnohdy vyznačuje 

vykřičníky, velkými písmeny nebo sugestivními otázkami na čtenáře. Zde jsou uvedeny 

některé příklady, které využívají strach či výhružku k ovlivnění čtenáře: 

 Uprchlík z Iráku: Uprchlickou vlnu organizují USA s Tureckem. Máme důkazy. 

Odejděte z EU a postavte zeď, jinak vás to zničí – Parlamentní listy 

 Muslim přiznává: Cílem není uniknutí válce, ale islamizace Evropy – Česko aktuálně 

 CHEMTRAILSOVÁ CHŘIPKA: UŽ JI MÁTE? – CzechFreePress 

 Šokující dopis prezidenta Putina poslancům evropského parlamentu: Zbývají 4 

minuty do katastrofy! – Lajkit.cz 

 500 let staré proroctví: Až bude 2 dny sněžit, svět skončí! Už sněží – TN.CZ 

 Buďte opatrní, když kupujete banány. Čtěte pozorně, co znamenají tyto samolepky – 

NávodyNápady.cz 

Vyvolávání strachu můžeme pak zpozorovat i na přiložených obrázcích u jednotlivých 

zpráv, které často danou tématiku hyperbolizují nebo zobrazují specifickou provokativní 

                                                           

 
75 VÍTKOVÁ, Pavlína. Návod pro vaše rodiče: Jak poznat fake news a hoax? Student Point [online]. [cit. 13. 

1. 2018]. Dostupné z: http://www.studentpoint.cz/2017/11/22/t-fake-news-hoax/. 
76 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X. Str. 

123. 
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scénu. Typickými příklady jsou zprávy, které pojednávají o údajných věštbách či 

proroctvích, predikují globální katastrofu a jsou doplněné znepokojivými ilustracemi 

zničené planety, masivního výbuchu či vojenských zásahů. Typickým příkladem těchto 

článků (spojených zejména s Nostradamem) je například web TN.CZ.77 

Lisa Crate, která se zaměřila na to, jak učit sebe a své studenty rozpoznávat fake news od 

tzv. real news, píše, že když studenti vynaloží čas především na to, jaké mají pocity během 

čtení konkrétní zprávy, dokážou lépe porozumět tomu, zda je daná zpráva falešná. Studenti 

by měli také rozpoznávat, zda s danou zprávou kompletně souhlasí (což je vždy poněkud 

podezřelé, neboť zpráva by měla spíše předkládat neutrální fakta) nebo zda v nich vyvolává 

vztek – v takovém případě pak doporučuje zhluboka se nadechnout a informace raději 

ověřit.78 

5.3. Manipulace pomocí výběru lexikálních prostředků a invektivu 

Způsob využití lexikálních prostředků může být u některých fake news vodítkem k jejich 

odhalení. Jedná se především o lingvistické znaky, které působí dogmaticky nebo 

manipulativně. Autor dogmatické falešné zprávy je výběrově lhostejný k realitě a jako 

pravdivý připouští pouze takový typ informací, který koresponduje s jeho subjektivním 

výkladem světa. V takovém typu zpráv se často můžeme setkat s manipulací pomocí 

polarizace dobro versus zlo, správné versus nesprávné apod.  

Typickými příklady slovní manipulace jsou kategorická prohlášení, která nepřijímají 

možnost jiných spekulací. Takové zprávy záměrně vybírají pouze argumentaci, která 

podporuje autorovo stanovisko, zatímco jakékoli další názory či spekulace ignorují.  

Základní metodou pro získávání potřebných lingvistických dat může být již analýza titulků 

jednotlivých falešných zpráv, mnohem více specifických lexikálních prostředků můžeme 

nalézt v obsahu samotné zprávy. Jedním z případů na českém internetu může být zpráva 

pojednávající o ruském profesorovi, který tvrdí, že některé nemoci jsou zcela vymyšlené: 

 Ruský profesor: Cukrovka a rakovina jsou vymyšlené nemoci. Všechno je ve stravě. 

Peroxid vodíku – všelék? Věřit pohádkám, nebo zůstat v pasti – 

Bezpolitickekorektnosti.cz 

                                                           

 
77 (fake news) Rok 2017 podle Nostradama: Co spustí III. světovou válku? TN.CZ [online]. [cit. 9. 1. 2018]. 

Dostupné z: http://tn.nova.cz/clanek/rok-2017-podle-proroka-nostradama-co-spusti-iii-svetovou-valku.html. 
78 CRATE, Lisa. Fake News vs. Real News. Education Digest. 2017. Vol. 83. Str. 6–7. 
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Tato zpráva je dle Rozhlasu se svými 34 tisíci sdíleními nejrozšířenější v dostupné databázi. 

Zaměříme-li se na obsah zprávy, výběr lexikálních prostředků působí dojmem, že jiná 

pravda není možná, a snaží se zesměšnit příjemce, kteří by o tom pochybovali. Lexikální 

prostředky tedy slouží jako manipulační způsob argumentace. V článku můžeme konkrétně 

nalézt hned několik manipulativních vět: 

 Další bláznivý doktor? Ale kdež… Jen lékař, který otevřel oči! 

 Ve zdravém těle – obdařeném zdravou psychikou – opravdu žádná rakovina 

nevybují. Jde o pravdy sice staré – ale nikoli banální. 

 Proto je důležité, abychom si je připomínali neustále – protože západní lékaři 

s dokonale vymytými mozkovými závity to (s čestnými výjimkami) obvykle udělat 

neumějí.79  

Jedna z možných slovních manipulací u falešných zpráv tedy souvisí s jistotní či voluntativní 

modalitou textu, která se navíc spojuje s již výše zmíněným zacílením na emoce čtenáře.80 

Jak už bylo ohledně působení na emoce zmíněno, některé falešné zprávy obsahují expresivní 

až pejorativní výrazy, které by znehodnotily jakékoli odpůrce dogmatické argumentace 

(„západní lékaři s dokonale vymytými mozky“) nebo které by v příjemci vyvolaly šok, strach 

a další silné pocity. Technika užívání expresivně zabarvených a vulgárních slov je častá 

zejména u falešných zpráv Parlamentních listů: 

 Jen pitomci dovolí usadit se ve své zemi lidem, kteří si myslí, že dosáhnou štěstí krví 

nevěřících, říká natvrdo historik Vondruška – Parlamentní listy 

 Kreténi sluníčkáři, nemají to v palici v pořádku. Nějací cizí lidé jezdí po světě, vraždí 

a my jim dáváme miliardy. Jiří Krampol otevřeně promluvil o imigrantech – 

Parlamentní listy 

 Jiří Menzel v televizi: Chytří lidé utekli na Západ a zbyli tu jen plebejci, kteří volí 

Zemana. Stydím se za tento sobecký, předposraný národ – Parlamentní listy 

                                                           

 
79 (fake news) Ruský profesor: Cukrovka a rakovina jsou vymyšlené nemoci. Všechno je ve stravě. Peroxid 

vodíku – všelék? Věřit pohádkám, nebo zůstat v pasti. Bezpolitickekorektnosti.cz [online]. [cit. 2. 3. 2018]. 

Dostupné z: http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=61541. 
80 BINKA, Bohuslav. Obrana proti mediální manipulaci. Literární noviny [online]. [cit. 2. 3. 2018]. Dostupné 

z: http://www.literarky.cz/component/content/article/1122-obrana-proti-medialni-manipulaci/. 
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Tyto expresivní výrazy nemusejí být pouze charakteristickým vodítkem k odhalení falešné 

zprávy, jsou totiž minimálně dosvědčením také toho, že daná zpráva není objektivní, 

přestože se tak snaží prezentovat již v samotném titulku nebo v perexu. Zejména 

v bulvárních médiích se neužívají neutrální výrazové prostředky, ale naopak vyjadřují určitý 

postoj či hodnocení dané problematiky. Tento aspekt bulvarizace se často objevuje také u 

neověřených zpráv a spekulací, které nemusejí být založené na skutečnosti, a tím pádem by 

mohly spadat pod fake news.  

Ve vzorku analyzovaných fake news vysoce převládá užívání negativně hodnotících 

lexikálních prostředků. Jde o způsob, jakým autor svaluje vinu na konkrétní osobu či 

instituci. Takové invektivy jsou nejpočetnější pravděpodobně u politicky zaměřených 

článků, kde dochází k osočování politika, politické strany či nějaké ideologie; napadáni jsou 

také příslušníci národnostních či sexuálních menšin. Zejména ve volebním období se fake 

news se svalováním viny a invektivy vyskytují nejčastěji. U příležitosti přímé volby 

prezidenta na začátku roku 2018 vznikaly falešné zprávy, které označovali Jiřího Drahoše 

za spolupracovníka s StB, pedofila či „vítače“. U Miloše Zemana se zase šířily falešné 

zprávy o tom, že do druhého kola prezidentských voleb postupuje automaticky nebo že trpí 

vážnými zdravotními problémy.81 

Mezi expresivními lexikálními výrazy se vyskytovaly zejména invektivy (sluníčkář, 

pitomec, blázen apod.), kterými se autor snaží napadnout konkrétního člověka nebo sociální 

skupinu, a další typy inherentní expresivity – toto zabarvení lze rozeznat i bez znalosti 

kontextu zprávy, protože dané slovo nelze užít v neutrálním významu.82  

Může se však vyskytovat také adherentní expresivita; například dezinformační web Nová 

republika vydal článek, ve kterém přirovnává působení politických stran ČSSD, TOP 09 a 

ODS ke státnímu převratu, jenž zpochybňuje demokratické instituce. Článek nese název 

„Státní převrat uslintaných hyen“.83 

                                                           

 
81 NOVOTNÁ, Kristýna. 7 důvodů, proč si zapamatovat letošní prezidentské volby. IRozhlas.cz [online]. [cit. 

2. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/volby/prezidentske-volby-2018-jiri-drahos-milos-

zeman_1801280600_kno. 
82 JELÍNEK, Milan. Lexikologická a stylistická studie o expresivitě slova. Naše řeč [online]. [cit. 2. 3. 2018]. 

Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4942/. 
83 LETKO, Pavel. Státní převrat uslintaných hyen. Nová republika [online]. [cit. 2. 3. 2018]. Dostupné z: 

http://www.novarepublika.cz/2017/05/statni-prevrat-uslintanych-hyen.html. 
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Autoři falešných zpráv však mohou kromě expresivity využívat také méně zjevnou 

manipulaci za pomocí využití takových lexikálních prostředků, které by u příjemce 

vzbuzovaly falešnou jistotu, že je argumentace dané zprávy správná a doložená. U fake news 

se tak obecně nezřídka můžeme setkat s manipulativními slovními spojeními, jako jsou: 

 Je jisté, že…  

 Všem musí být jasné, že… 

 Žádný normální člověk si nemyslí, že… 

 Všichni dobře vědí… 

 Nikdo přeci nesmí… 

 Všichni bychom měli… 

Tyto lexikálně-syntaktické prostředky se v hojné míře užívají v politických debatách a 

mohou být tak považovány za populistické, neboť jimi autor mimo jiné podsouvá své názory 

zástupnému či nezávislému zdroji, který ovšem nemůže být nijak doložen.  

5.4. Zavádějící nebo zcela neuvedené zdroje 

V úvodu práce jsme se seznámili s pojmem černá propaganda, jejíž zdroje jsou buď skryté, 

nebo zcela falešné, anebo při nejmenším úmyslně zavádějící. Existují ovšem i takové zprávy, 

které využívají argumenty na pravdivém základě, snaží se je objektivně prezentovat, ale 

vyznačují se tím, že jejich informace nemohou být spolehlivě ověřeny a jejich originální 

zdroj nemusí být zcela zřejmý. Nemusíme ani vyhledat autora daného článku. Takové typy 

zpráv s nejasnými zdroji a autorstvím, přestože mohou podávat pravdivé informace, nelze 

zařadit přesně pod černou propagandu, a tak spadají spíše pod tzv. šedou propagandu.84 

Hovoříme-li o charakteristických znacích fake news, práce se zdroji je neopomenutelná. 

Falešné zprávy jsou často založené na tom, že si jejich příjemce zdroje neověřuje, a využívají 

tak slepé víry čtenářů, kteří považují za pravdu všechno, co se objevuje v médiích.  

Pozitivní vlastnosti informačních zdrojů, jako jsou dostupnost, rychlost či dynamičnost 

mohou svádět k nekritickému přístupu a přehlížení nedostatků. Pokud už fake news zdroj 

obsahují, často jde o převzatý článek z jiného neseriózního webu; mnohem frekventovaněji 

                                                           

 
84 GREGOR, Miloš; VEJVODOVÁ, Petra; ZVOL SI INFO. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 

manipulacích!!! Praha: CPress, 2018. ISBN: 978-80-264-1805-4. Str. 16. 
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se ale stává, že zdroj není uvedený vůbec – může se stát, že těžko dohledáme také samotného 

autora článku, datum publikace (někdy jsou i tato data zmanipulovaná) nebo vlastníka médií. 

Chybějící nebo neúplný zdroj je vždy částečnou indikací toho, že článek nemusí být 

založený na pravdě. 

Ověřování zdrojů je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak rozpoznat fake news. Důležité 

je kromě analýzy autorství také zohlednit fakt, jakým způsobem o dané informaci informují 

jiná média. Zpráva by měla být ověřitelná vždy z více zdrojů, ale i dané zdroje by měly jevit 

známky důvěryhodnosti. Nezřídka se stává – nejen kvůli již zmíněnému sdílení na sociálních 

sítích – že se fake news jen předávají z média na médium včetně doplňujících ilustrací.  

Uživatelé sociálních sítí někdy nekontrolují zdroje sdílených zpráv také proto, že důvěřují 

svým přátelům či jiným uživatelům, které považují za důvěryhodné. Reakce známých lidí se 

tak u mnohých uživatelů stává hlavním kritériem při posuzování věrohodnosti informace. 

Ani známí lidé na sociálních sítích však nemusejí být dostatečně důvěryhodnými kritiky 

informačních zdrojů, a někteří uživatelé se tak na základě slepé důvěry mohou podílet na 

nevědomém šíření nepravdivých zpráv. Svou roli zde hraje i tendence uživatelů věřit 

především takovým zprávám, které podporují jejich vlastní názory nebo s kterými alespoň 

částečně sympatizují. Někteří uživatelé tak věří zejména tomu, čemu věřit chtějí, a tomu, co 

se jim zamlouvá – motivací k takovému jednání může být také potřeba utvrzení se v určitém 

názoru a hledání opory v mediálním prostředí, což spousta uživatelů považuje za důkaz 

pravdivosti, aniž by se zabývali důvěryhodností uvedených (nebo někdy také neuvedených) 

zdrojů. V dotazníku pro uživatele Facebooku však většina respondentů uvedla, že se vždy 

snaží ověřovat zprávy z více zdrojů. 

Graf 5: Snažíte se vždy ověřovat zprávy z více zdrojů? 
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Kritické hodnocení zdrojů není v současnosti žádná nová praktika, fungovala dříve i u 

tradičnějších médií, než je internet. Nyní však dostala nový rozměr, neboť nikdy v historii 

lidstva ještě nebylo tak jednoduché cokoli publikovat masové veřejnosti; vzniklo nepřeberné 

množství nových zdrojů, od kterých lze čerpat informace, ať už pravdivé, nebo lživé. 

V rámci kritického hodnocení zdrojů lze říct, že více nezávislých potvrzení dané zprávy vede 

k vyšší věrohodnosti. Co se týká hodnocení věrohodnosti celých webů na základě zdrojů, 

věrohodnější se vždy jeví takové weby, kde musí zprávy procházet různými redakčními 

procesy – editace, korektury a další ověřování. V zásadě nejvěrohodnější se pak jeví weby 

oficiálních institucí (ministerstva, úřady, školy, knihovny atd.), i u nich je ale důležité 

zkontrolovat jejich aktuálnost – obvykle na oficiálních stránkách můžeme nalézt datum 

poslední aktualizace, není to však vždy zvykem.85  

Ve vzorku analyzovaných fake news se opakovaně vyskytovaly zhruba tři typy uvedení (či 

neuvedení) zdroje. Jedním ze způsobů, jakými se uvádí zdroj, jsou neurčité zkratky, které 

není možné více dešifrovat – tyto zkratky mají pravděpodobně odkazovat na neznámého 

autora daného sdělení, případně se objevuje pouze jeho post. Nezřídka je za autora 

považována celá redakce, znovu však nemůžeme nalézt konkrétní osobu nebo odkaz na 

původní informace. Snad v žádném případě ale nelze mluvit o zachování oficiální citační 

normy. 

Druhým způsobem, jakým se ve vybraném vzorku mnohdy uváděly zdroje, jsou odkazy na 

jiné weby, které ovšem taktéž šíří falešné zprávy. Zpráva má sice uveden zdroj, je nicméně 

stále falešná a nedůvěryhodná. Pokud příjemce neprovede samostatnou kritickou analýzu 

obsahu, nemá možnost zjistit původní zdroj, protože se fake news přebírají a šíří mezi 

dezinformačními portály.  

Zaměříme-li se na zprávu ze serveru Lajkit v tabulce níže, můžeme po prozkoumání zdroje 

najít odkaz na zprávu z webu Aeronet, který ovšem používá nejasné zkratky zmíněné 

v prvním případě. Tyto zdroje nemusí vždy odkazovat na jiné české servery, objevují se také 

překlady ze zahraničních webů, které mohou nicméně výrazně překrucovat původní obsah.  

                                                           

 
85 PAVLICOVÁ, Libuše. Elektronické zdroje: Jak hodnotit? Ikaros [online]. [cit. 2. 3. 2018]. Dostupné z: 

https://ikaros.cz/elektronicke-zdroje-jak-hodnotit. 
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Třetí, pravděpodobně nejčastější možností, je naprosté vypuštění zdroje informací (případně 

i jména autora článku). Jde o prostý text, k němuž nelze najít žádné doplňující informace, 

které by mohly podpořit jeho věrohodnost.  

Pro názornou ilustraci byly v následující tabulce vybrány konkrétní fake news z roku 2016, 

na nichž lze poukázat na problematiku spojenou se způsoby uvádění zdrojů na českých 

dezinformačních webech: 

 

Fake news: Převzato z webu: Způsob (ne)uvedení zdroje: 

To snad není pravda! 

Ministerstvo školství 

spustilo na základní škole 

ve Zlíně pilotní projekt 

propagace islámu!  

Aeronet 

 

Šiřte, než bude pozdě. 

Česká vláda se rozhodla 

změnit ČR v totalitní stát. 

Tohle čeká každého 

občana... 

Lajkit 

 

Švýcaři začali 

nemilosrdně vymáhat 

zákaz pokrývek hlavy. A 

i obávaní Saúdové 

najednou ustupují... 

Parlamentní listy 

 

Zdroj informací neuveden 

Tabulka 2: Ukázky zdrojování fake news 

Dezinformační servery jsou postaveny na anonymitě jejich autorů a většina osob, které tvoří 

jejich produkční část, je neznámá. Zároveň je zřejmá jakási provázanost mezi 

dezinformačními weby, které tyto články bez jasného autorství přebírají nebo jinak 

okopírují. Často je tak velice komplikované zjistit, ze kterého webu daná zpráva původně 

pochází. Mnohdy se jedná o překladové fake news zejména z angličtiny, u serveru AC24 
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například převažují weby jako breitbart.com, snews.com, zerohedge, southfront nebo 

prisonplanet.com. 

Články, v nichž nalezneme zejména subjektivně zabarvené názory, kde autor hodnotí aktéry 

a celou situaci v banalizovaném černobílém spektru nebo kde se zdůrazňují společenské 

stereotypy, lze bez řádně ověřených zdrojů považovat za neobjektivní až nevěrohodné. U 

věrohodného zpravodajství na rozdíl od toho falešného lze obvykle nalézt explicitní zdroje 

poměrně jednoduše. Reliabilitu zprávy můžeme rozpoznat také dle toho, jak v ní autor 

rozlišuje mezi informacemi, které sám přináší, a těmi, které jsou založené na pozorování, 

teoretických předpokladech, na pravděpodobnosti či pouhých domněnkách a spekulacích. 

Ať už jde však o jakoukoliv zprávu, zdroje se pouze nabízejí k dispozici, jsou to ale vždy 

novináři, kteří rozhodují o jejich vhodnosti a zařazení do obsahu zprávy.86 

5.4.1. Zdánlivé autority 

Manipulace s fakty bývá často zastíněna odkazováním se na nějakou autoritu. Objevují se 

citace odborníků, expertů, manažerů, společností, slavných vědců apod., kteří údajně něco 

nového objevili či zjistili exkluzivně šokující skutečnost. U méně známých jmen je vždy 

přínosné danou osobu ověřit, například kde pracuje, čím se zabývá a jaké má zkušenosti 

v daném oboru. V některých případech se ve falešných článcích dokonce ani neuvádí 

konkrétní jména, nýbrž pouze obecná tvrzení, jakými mohou být například „vědci zjistili“, 

„experti odhalili“, „tým profesionálů“ apod.  

 Vesmír je více nebezpečný, než se myslelo: Astronaut Scott Kelly se vrátil na Zemi 

s jinou DNA – Techfocus.cz 

 Bill Gates přiznal: Vakcíny mají snížit populaci – Rukojmí.cz 

Na zprávu o změně astronautovy DNA se kvůli tvrzení, že jde o oficiální stanovisko 

z NASA, nachytala i některá seriózní česká média. Například server iRozhlas vydal článek 

se zprávou, že dlouhodobý pobyt ve vesmíru mění lidskou DNA, posléze byl však článek 

upřesněn, že část genů pouze jinak reaguje na okolní prostředí. Stejně tak se zachoval i server 

Novinky.cz.87 Na některých jiných webech ale zpráva zůstala v původním znění.88 

                                                           

 
86 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8. 
87 ROŽÁNEK, Filip. Falešná zpráva z vesmíru. Nyní si naběhla klasická média. IHNED.CZ [online]. [cit. 2. 

3. 2018]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66082930-falesna-zprava-z-vesmiru-nyni-si-nabehla-

klasicka-media. 
88 (fake news) Astronautovi se po roce v kosmu změnila DNA! Dvojče má odlišnou. TN.CZ [online]. [cit. 19. 
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Fake news, které se odkazují na zdroje v podobě zdánlivých autorit, pracují s manipulací 

pomocí tzv. opinion leaders. Tak se označují osoby, které mají velký vliv na veřejné mínění; 

jde tedy o veřejně známé a populární osoby, s jejichž názory se lidé často rádi ztotožňují. 

Nemusí však pokaždé jít o akademické pracovníky, vědce a různé odborníky v branži. Dnes 

se za opinion leadery mohou jednoduše považovat i různé celebrity, idoly mládeže, zpěváci, 

modelky či internetoví influenceři.89  

Umlčování či potlačování nezmanipulovatelných autorit je obvykle nesnadné, proto se u 

fake news autority samy vytváří. Metoda lákání příjemců na autoritu je neobyčejně účinná a 

častá, místo autority vědecké se často nahrazuje autorita mravní. Ve zprávách se tak citují i 

osoby, která jsou pouze uvedeny autoritativními přízvisky jako odborník, známý, světový, 

revoluční apod., ve skutečnosti se však nevyjadřují k situaci z hlediska odborného, ale 

z laického a subjektivního.90 

 Do země mu nevleze ani jeden migrant. A světový politik nám radí: Zastavte je. Máte 

na to právo – Parlamentní listy 

 NOT BORN THIS WAY: Homosexualita není genetického původu – Tadesco.cz 

Zpráva o tom, že homosexualita není genetického původu, se opírá o autoritu jakýchsi 

amerických vědců s tituly Dr. z různých amerických univerzit. Zpochybňují argument, že 

lidé se jako homosexuálové rodí, a pokládají ho za čistě politickou záležitost. Článek je navíc 

plný stereotypních a lživých tvrzení, které mají za cíl poškodit homosexuální menšinu na 

základě tvrzení zdánlivé a smyšlené autority. Jiný článek zase referoval o údajném léku na 

homosexualitu, opírá se o ruského profesora a jeho vakcínu založenou na výzkumu z roku 

1959. Ačkoliv může daná autorita znít vznešeně, žádnému týmu analytiků se nepodařilo najít 

informace o Ruském institutu pro lékařskou vědu v Novosibirsku na Sibiři, který by měl být 

za takový výzkum odpovědný.91 Ostatně šíření nenávistné ideologie se neobjevuje jen u 

sexuálních menšin, ale především u menšin rasových nebo u imigrantů – jedná se o typická 

témata falešných zpráv, která varují před jejich neexistující hrozbou. 

                                                           

 

3. 2018]. Dostupné z: http://tn.nova.cz/clanek/astronautovi-se-po-roce-v-kosmu-zmenila-dna-dvojce-ma-

odlisnou.html.   
89 IŁOWIECKI, Maciej Tadeusz; ŽANTOVSKÝ, Petr. Manipulace v médiích. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, 2008. Str. 92–93. 
90 ŽANTOVSKÝ, Petr. Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000. Praha: Institut Václava 

Klause, 2015. Str. 92. 
91 GREGOR, Miloš; VEJVODOVÁ, Petra; ZVOL SI INFO. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 

manipulacích!!! Praha: CPress, 2018. ISBN: 978-80-264-1805-4. Str. 48. 
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Pokud analyzujeme důvěryhodnost konkrétní zprávy pomocí uvedených zdrojů, měli 

bychom určit, zda je uvedený odborník relevantní ve svém oboru, neboť zdroj je obecně 

relevantnější ve své oblasti zájmu, než když je to pouhý nezúčastněný komentátor. 

Komentátoři jsou sekundární zdroje zpráv, zatímco přímí očití svědkové se považují za 

zdroje primární.  

Autoři falešných zpráv nicméně počítají s tím, že jejich příjemci uvěří veřejně známé 

osobnosti a vyhodnotí ji jako dostatečně silný zdroj na to, aby celé zprávě uvěřili. I tento 

zdroj však může být – a obvykle je – lživý nebo vyfabulovaný způsobem, že se ve zprávě 

použijí pouze účelové selektivní informace; ty, které podporují autorovo stanovisko, zatímco 

jiné úhly pohledu jsou záměrně utajené a skryté. Existují také zcela vymyšlené citace 

přisuzované slavným osobnostem, taková nedorozumění mohou vznikat kvůli falešným 

recesistickým internetovým účtům na sociálních sítích. 

 Keanu Reeves napsal komentář o životě, který ohromil celý svět – Lajkit.cz 

 Papež František: Evropa je jako Sára, neplodná žena Abraháma, kterou oplodní 

uprchlíci – Česko aktuálně 

Zdroje spojené se zdánlivými autoritami mohou vycházet z tzv. spáčského efektu (v 

angličtině známý jako sleeper effect použit ve studii Carla Hovlanda z roku 1949), který 

značí výrazný vliv určitého doporučení – ten se nemusí projevit okamžitě, ale i po delší době, 

kdy je zpráva dostatečně rozšířena. Spáčský efekt je jednou z možností, jak mohou média 

účinkovat na své příjemce. Pokud se příjemci zprávy nezamlouvá zdroj sdělení (kterým 

může být osoba, jež danou zprávu prezentuje), je pravděpodobné, že toto sdělení 

bezprostředně odmítne. Během uplynutí nějaké doby se však spojení mezi sdělením a 

samotným zdrojem pomalu oslabuje – příjemce sdělení dokonce může na samotný zdroj 

sdělení úplně zapomenout – a negativní dojem ze zdroje se vytratí, zůstane pouze pozitivní 

dojem vyvolaný z daného sdělení.92  

V souvislosti s fake news autoři těchto sdělení využívají spáčského efektu s předpokladem, 

že příjemce oddělí informace o zprávě a informace o zdroji, a následně si bude pamatovat 

pouze danou zprávu, kterou může dál šířit, aniž by si pamatoval, kde ji četl nebo od koho ji 

slyšel. 

                                                           

 
92 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2007. Str. 183. 
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5.5.  Konstrukce reality pomocí obrazového materiálu 

Úpravy videí, retušování a fotomontáže jsou dnes běžnou součástí nejrůznějších článků, ať 

už na internetu, nebo v časopisech, novinách či v televizi. Retušováním se rozumí pečlivé 

provedení ruční změny fotografie nebo negativu, případně odstraňování nedostatků na 

obraze či fotografii. Lze polemizovat o tom, zda se například retušování portrétových 

fotografií dá považovat za fake. Je-li tento proces součástí redakční rutiny u fotožurnalismu, 

a u některých typů mediálních obsahů, jako jsou například módní časopisy nebo reklamní 

spoty, tyto úpravy čtenář v určité míře očekává. Ostatně i sociální sítě jako Instagram nebo 

Snapchat fungují v zásadě na úpravě originálních fotografií pomocí palety filtrů. Hranice 

mezi tím, kdy jde o pouhé zkrášlení fotografie a kdy jde již o nekalé klamání a manipulaci 

s příjemcem sdělení, je rozostřená.  

Během relativně krátké doby došlo k veliké proměně fotografické techniky, podstaty 

fotografického obrazu a způsobů, jakým se s ním zachází. Úprava fotografií ve sféře 

fotožurnalismu je kontroverzním etickým tématem. Fotografie si během historie 

v novinářské profesi vydobyla důvěru v realistickém zobrazení skutečnosti, slouží jako 

důkazní materiál při policejním vyšetřování i u soudů. Obecně vžité pravdivé zobrazování 

reality skrz fotografii neohrozily ani všemožné manipulace a fotomontáže, což hraje 

důležitou roli především při posuzování objektivity i důvěryhodnosti dané zprávy podané 

pomocí fotožurnalismu. Pravdivost fotografie je však vždy zpochybnitelná.93     

V současnosti jsou náklady na vytvoření obrazových montáží a retuší minimální. Z fotografa 

se stal současně i grafický editor, neboť při profesionální práci se grafická retuš očekává. 

Každý, kdo je schopný naučit se v pokročilejším grafickém editoru, jakým je například 

nejznámější Adobe Photoshop, dokáže snadno a rychle vytvořit fotografickou manipulaci 

pomocí nespočtu editorských nástrojů. Bavíme-li se o těchto fotografiích v kontextu fake 

news, klíčové je pro další analýzu jejich zaměření.  

Cílem takové upravené fotografie, zvuku či videa nemusí být vždy snaha vyloženě 

manipulovat s veřejností; existují tzv. meme, které se šíří prostřednictvím sociálních sítí jako 

koláže čistě pro zábavu. Některé z nich však slouží jako doplňující ilustrace k článku a 

k utvrzení autorovy ideologie. 

                                                           

 
93 LÁB, Filip; LÁBOVÁ, Alena. Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií v digitální éře. Praha: 

Karolinum, 2009. Str. 9–12. 
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Obrázek 3: Doplňující ilustrace vybraných fake news, tzv. meme, zaměřené proti imigrantům a Hillary Clinton 

Na druhé straně jsou ovšem různé profesionálně zpracované fotografie určené například 

k politické propagandě a manipulaci, které již lze v určité míře považovat za nebezpečné, 

neboť jde o záměrnou lež. Úprava fotografií či videí je charakteristický manipulativní rys 

falešných zpráv, který se v závislosti na dovednostech retušéra ovšem nemusí snadno 

rozpoznat. Nelze předpokládat, že i pokročilejší znalci médií budou analyzovat každou 

fotografii, která se zobrazuje ve zpravodajství, aby se zjistilo, zda jde o podvrh. Rozeznat 

profesionální úpravu může být velice časově náročné a pro tento účel jsou vyžadovány 

specializované programy, přesto se můžeme proti těmto fake news bránit. 

Je proto důležité se u podezřelých obrazových, zvukových či video obsahů zaměřit také na 

další charakteristické znaky; především na to, jak daná zpráva působí na naše emoce, kdy 

byla pořízena, jaká byla motivace autora zprávy a jak důvěryhodný je její zdroj. 

Zatímco předchozí charakteristické znaky fake news souvisely hlavně s textovou analýzou, 

u obrazových zpráv je potřeba analyzovat sdělení trochu jiným způsobem. Jednak jsou tyto 

zprávy obvykle jiného formátu – nemusí se objevovat ve formě klasického článku na 

webových stránkách, ale lze je vnímat i jako pouhý obrázek na sociální síti, který je nedbale 

interpretován nebo je zcela pozměněný jeho význam. Informace, jež se předávají 

prostřednictvím obrazu, mívají oproti textu navíc okamžitý efekt. Jejich přesvědčivá jasnost 

sdělení se tak stává jedním z důvodů, proč jsou oblíbené nejen při manipulaci, ale také 

například v marketingu, u zastánců konspiračních teorií nebo v případě zábavných koláží, 

které se stávají rychlým virálním hitem. Podobné fotomontáže a retuše nejsou v historii 

fotografie novým fenoménem, nová je pouze digitální technologie, která je činí jednoduše 

přístupnými pro běžné uživatele médií. 
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Jedním z nejznámějších případů fake news ve formátu obrazové manipulace v České 

republice byl sdílený obrázek imigrantů na střeše vlakového vozu v Chebu. Tematika 

imigrace je jedním z nejčastějších motivů, které se potýkají s obrazovou dezinformací. 

Souvisí to jednak s xenofobií a rasovou nesnášenlivostí různých skupin obyvatel, ale i 

podporováním politických stran, které se proti migrantům silně ohrazují. Podobný typ 

fotomontáže se například objevil již v roce 2015, kde byla zachycena loď, na níž se hrnuly 

davy migrantů; původní fotografie však byla vytržena z kontextu a patřila ve skutečnosti do 

italského dokumentárního filmu La Nave Dolce, jež pojednává o události z roku 1991, kdy 

dvacet tisíc Albánců připlulo k italským břehům.94  

Potenciální nebezpečí při masovém sdílení těchto fotografií tkví v nabádání neinformované 

veřejnosti k šíření xenofobie a nenávistné ideologie (častá je nenávist vůči islámu, Evropské 

unii, Německu a Angele Merkelové či současné vládě). Fotografie totiž rozpoutaly nejen 

masovou dezinformaci, ale také hromadné klamavé statusy a komentáře na Facebooku. 

 

Obrázek 4 Obrázek znázorňující manipulace imigrační krize. 1) Vlak v chebském nádraží; 2) Loď La Vlora v italském 

přístavu 7. srpna 1991, událost byla vytržena ze svého kontextu a přisuzována imigrační krizi v roce 2015 

 

Vytržení z kontextu je jedním z nejčastějších způsobů, jakým se šíří fake news a hoaxy. 

Služba Google Image Search může ovšem uživateli celkem jednoduše napovědět, odkud 

obrázek pochází. Tato služba nalezne totožné obrázky, které již byly na internetu 

publikovány, a tak je možné dopátrat se k původnímu zdroji.  

                                                           

 
94 HAMŘÍK, Miloslav; ŠVARCOVÁ, Alžběta. NÁVOD: Jak ověřit pravost nebo aktuálnost fotky, kterou 

někdo sdílí na internetu? Rozhlas Radiožurnál [online]. [cit. 1. 4. 2018]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/navod-jak-overit-pravost-nebo-aktualnost-fotky-

kterou-nekdo-sdili-na-internetu--1526937. 
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Dalším hojně retušovaným tématem je politika, hlavním aktérem obvykle bývá významná 

hlava státu. V roce 2017 se stala jednou z nejsdílenějších falešných fotografií na sociální síti 

Twitter ta, ve které je ruský prezident v centru pozornosti světových lídrů. Přidávání osob 

na fotografie tam, kde původně vůbec nebyly, se ale netýká pouze současných snímků – i 

dnes se stále objevují fotografie, které manipulují s historií. Důkazem může být fotografie, 

která má znázorňovat herečku Marilyn Monroe a Elisabeth Taylor na společném snímku, 

jedná se však o přesvědčivou koláž dvou různých fotografií těchto hereček.  

 

Obrázek 5 Obrázky znázorňující fotomontáže osob; 1) Vladimír Putin na jednání G-20; 2) Marilyn Monroe a Elisabeth 

Taylor, koláž dvou fotografií 

Lživý popisek u fotografie může ale někdy poškodit i politického aktéra, aniž by se jednalo 

o fotografický podvrh, což se stalo například při inauguraci Donalda Trumpa. Tiskový 

mluvčí Sean Spicer tehdy k fotografii davu při prezidentově inauguraci napsal, že jde o 

největší publikum, které kdy bylo svědkem jakékoli inaugurace. Když poté Správa národních 

parků USA publikovala srovnávací fotografie, jednoznačně z nich vycházelo, že Trumpovo 
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publikum bylo menší.95 Následně začaly v médiích po celém světě vycházet zprávy, které 

tvrdily, že Donald Trump označuje toto srovnání za zfalšované.96 

 

Obrázek 6 Srovnání davu při inauguraci Baracka Obamy a Donalda Trumpa 

V tomto případě tedy nejde o úpravu fotografie, nicméně i tak byla daná zpráva falešná. 

Fotografie byly pořízeny v různých časech, ukazovaly tak spíše, čí dav dorazil dříve. 

Z jiných fotografií je totiž vidět, že i dav na inauguraci Donalda Trumpa zaplnil prostor.97  

Profesionální fotografové znají různé techniky, které pracují s fotografií ještě před tím, než 

vznikne. Ať už jde o fotografování z různých úhlů v různých chvílích, zachycování 

zvláštních výrazů nebo useknutím části obrazu, jde o manipulaci, která se stává konstrukcí 

reality, nikoliv jejím pravdivým obrazem. U neobjektivních článků tak můžeme mnohdy 

                                                           

 
95 PALMA, Bethania. Was Obama’s Inauguration Crowd Larger Than Trump’s? Snopes.com [online]. [cit. 1. 

4. 2018]. Dostupné z: https://www.snopes.com/news/2017/01/20/obamas-inauguration-crowd-larger-than-

trumps/. 
96 Trump útočí na média: Zfalšovali fotku! Na inauguraci byl milion lidí. TN.CZ [online]. [cit. 1. 4. 2018]. 

Dostupné z: http://tn.nova.cz/clanek/trump-utoci-na-media-zfalsovali-fotku-na-inauguraci-byl-milion-

lidi.html. 
97 HAGGITH, David. More Fake News: Media Contrived Photos to Diminish Trump’s Inauguration Crowd. 

Zero Hedge [cit. 4. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.zerohedge.com/news/2017-01-27/more-fake-news-

media-contrived-photos-diminish-trump%E2%80%99s-inauguration-crowd. 
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narazit na jev, kdy je vyfotografovaný člověk, který je autorovi nesympatický, vyobrazený 

v nelichotivých pozicích nebo s nepříjemným výrazem; zároveň mohla být tato fotografie 

pořízená za jiných okolností, než o kterých se píše v dané zprávě. Autoři těchto 

zmanipulovaných obrazných materiálů předpokládají, že většina lidí neupřednostňuje fakta, 

ale potřebu sdílet určitou sociální konstrukci, která odpovídá jejich emočním reakcím. 
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6. Problematika spojená s fake news 

Abychom určili míru závažnosti, s jakou lze na fenomén falešných zpráv nahlížet, je potřeba 

pochopit jejich vliv v širším kontextu a problémech, které mohou způsobit ve společenské, 

politické či ekonomické sféře. Přestože byl vzorek analyzovaných fake news tematicky 

různorodý, nelze si nevšimnout, že tato témata pojí určitý druh anti-systémovosti; jinak 

řečeno fake news vystupují proti zaběhlému pořádku. Tato anti-systémovost se projevuje 

v žurnalistice (mění se zaběhlé novinářské rutiny), v politice (anti EU, anti USA, anti 

NATO), v etice (pomluvy, neslušnost, kyberšikana) i ve společnosti obecně (názorová 

polarizace a tzv. sociální bubliny). Podívejme se na tyto problémy do větší hloubky. 

6.1. Narušení novinářské etiky 

Problematika fake news je neodmyslitelně spjata s otázkami novinářské etiky, které 

souvisejí také s legislativou státu. Novinářská etika je soubor psaných i nepsaných norem, 

které by se měly uplatňovat v žurnalistice. Jde o určité normativní požadavky, které 

vycházejí také ze skutečnosti, že zprávy mohou být jediným zdrojem informací o aktuálních 

událostech, které mají na chod společnosti zásadní vliv, přičemž příjemci si je často 

nemohou ověřit. Na základě analyzovaných charakteristických rysů fake news již můžeme 

dokázat, že se falešné zprávy nedrží zásad novinářské etiky.  

Příklady zásad novinářské etiky můžeme číst například v etickém kodexu Syndikátu 

novinářů ČR98 nebo v kodexu České televize99. Nejčastěji artikulované normativní 

požadavky na zpravodajství v liberálně demokratických společnostech jsou především 

požadavky objektivity, nestrannosti a vyváženosti.100 Právě objektivita představuje ústřední 

pojem v kvalitě poskytovaných informací a je tedy důležitým kritériem přesnosti.101 

Pokud hovoříme o fake news, lze negací některých bodů etického kodexu stanovit jejich 

vztah k těmto normativním požadavkům: 

                                                           

 
98 Etický kodex. Syndikát novinářů ČR [online]. [cit. 4. 4. 2018]. Dostupné z: https://syndikat-novinaru-cr-z-

s.webnode.cz/etika/kodex/. 
99 Kodex České televize. Česká televize [online]. [cit. 4. 4. 2018]. Dostupné z: 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf 
100 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. Str. 143. 
101 MUSIL, Josef. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003. ISBN 80-722-0157-3. 

Str. 56. 
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 Nezveřejňují se v nich informace, jejichž původ je znám, ani je nedoprovází 

nezbytnými výhradami 

 Nerespektují pravdu bez ohledu na důsledky, které to může mít 

 Nerozlišují fakta od osobních názorů 

 Vydávají domněnky za ověřený fakt 

 Nehájí svobodu tisku ani svobodu jiných médií 

 Zamlčují důležitá data 

K narušování novinářské etiky není třeba uvádět další konkrétní příklady fake news, protože 

minimálně některý z těchto bodů se vyskytuje u každé zprávy z vybraného analyzovaného 

vzorku. 

Zaměříme-li se na hlavní zásady novinářské etiky, jsou jimi objektivita a neutralita. 

V demokratické diskuzi je třeba dávat prostor všem zúčastněným stranám a názorům (stejný 

poměr a stejný prostor pro vyjádření), někdy se však šlechetné úsilí být za každou cenu 

objektivní a neutrální stává součástí taktiky, kdy se média snaží hlavně nikoho neurazit – 

tato přehnaná korektnost vede k tomu, že pravda nakonec stejně nevyjde najevo, často jsou 

totiž stanoviska tak protichůdná, že nemohou být obě pravdivá, ovšem novinář na demagogii 

či dezinformace jedné strany nereaguje. 

U fake news se při posuzování objektivity nejčastěji setkáváme s neschopností příjemců 

rozeznávat objektivní skutečnost od komentáře. Jedná se o druh manipulace, kdy novinář 

nerozlišuje skutečnost a její subjektivní interpretaci. Příkladně se tak můžeme vrátit 

k zaštiťování se zdánlivými autoritami, kdy se informace vydávají za odborné. 

V dnešní době již můžeme říct, že digitalizace umožnila podstatným způsobem rozšířit 

spektrum mediálních produktů a rozrostl se také počet nových vysílacích stanic. Rozrůstající 

se portfolio zpravodajství, ať už na webu či v televizi, vede také k vyšší bulvarizaci a 

nutnosti přizpůsobování se veřejnoprávního média těm soukromým a komerčním. Média tak 

musejí být konkurenceschopná, aby se uživila na trhu. Nepříznivá ekonomická situace může 

způsobit, že se sníží výdaje, což nakonec poznamená i samotný obsah. 

Problémem v novinářské etice je však právě relativizace morálky konkrétního redaktora, 

protože každý redakční pracovník může chápat etické požadavky po svém. Morální dilema 

může spočívat například v tom, zda bude mít novinář větší závazek ke společnosti, nebo ke 
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svému zaměstnavateli a konkrétnímu médiu. Avšak i tato loajalita může být vykládána různě 

a není nijak vynutitelná či sankcionovaná.  

Další potíž v novinářské etice spočívá v celkové proměně redakční rutiny na základě 

digitalizace. Investigativní či analytická žurnalistika je mnohem finančně i časově 

náročnější, kdežto falešné zprávy mohou být sepsány a publikovány prakticky ihned. Snaha 

mít co nejčerstvější informace pak může vést také serióznější média k uveřejnění článků bez 

hlubšího ověřování, případně k bulvarizaci titulků za účelem zisku například z online 

reklamy. Výsledné články pak mohou obsahovat chyby a posilovat nedůvěru v dané 

médium. 

6.2. Nedůvěra v tradiční média 

Často se hovoří o tzv. krizi v médiích, která souvisí s rostoucí nedůvěrou jejich příjemců. 

Největší pokles důvěry zaznamenala tradiční média, kterými jsou především tisk, ale také 

televize nebo rozhlas. Data výzkumu CVVM102, který se zabývá komparací důvěry 

respondentů v tradiční média od roku 2004, ukazují, že u tištěných médií začal propad 

důvěry již před deseti lety v roce 2008, což bylo těsně před tím, než česká média naplno 

pocítila ztrátu inzertních příjmů, kterou vyvolala ekonomická krize. Na přelomu roku 2015 

a 2016 se propad důvěry ještě znovu výrazně urychlil. Křivka v grafu vývoje důvěry 

poukazuje na fakt, že v současné době je tak důvěra v tradiční média nejnižší za celou dobu 

sledování.  

Při srovnání let 2004 a 2016 výsledky prokázaly, že pokles důvěry se objevil zejména u 

nejmladší sledované skupiny respondentů, tedy mezi lidmi, jimž bylo mezi 18 a 29 lety. 

Zároveň klesá důvěra u lidí s nejnižším dosaženým formálním vzděláním či 

nezaměstnanými a nízkopříjmovými skupinami populace. Dále: nejméně novinářům 

důvěřují levicově orientovaní voliči, kteří mohou média obvinit z nedostatečné reprezentace 

jejich zájmů, neboť mezi novináři je rozšířená především středopravicová liberální 

ideologie. Jinak tomu ale není ani například v USA, kde podle průzkumu Gallup pouze  

32 procent obyvatel důvěřuje novinářům; u republikánských voličů to bylo pouze 14 procent, 

zatímco u demokratů 51 procent.103   

                                                           

 
102 BOČEK, Jan. Studie: Důvěra v média je rekordně nízká. Nevěří jim mladí dospělí nebo voliči levice. 

IRozhlas.cz [online]. [cit. 4. 4. 2018]. Dostupné z: https://interaktivni.rozhlas.cz/duvera-mediim/. 
103 SWIFT, Art. Americans' Trust in Mass Media Sinks to New Low. Gallup [online]. [cit. 4. 4. 2018]. 

Dostupné z: http://news.gallup.com/poll/195542/americans-trust-mass-media-sinks-new-



 

 

58 
 

Příčin vzrůstající nedůvěry může být hned několik, podle výzkumníků může jít o nižší 

vzdělání či méně frekventovanou konzumaci těchto médií. Ukázalo se, že nedůvěra v média 

se objevuje jak u veřejnosti, která média konzumuje, tak u samotných novinářů 

k současnému směřování zpravodajských médií. V obecném měřítku se nedůvěra 

prohlubuje v nejvyspělejších zemích s rozvinutou demokracií, v zemích euroamerické 

civilizace, kde média již nepůsobí jako tzv. hlídací psi demokracie a kde dochází 

k masivnějšímu zneužívání médií k polarizaci společnosti.104 Je tedy nutno říct, že trend 

nedůvěry v média hlavního proudu není typicky českým jevem, ale jde tedy o jev 

celosvětový. 

Jedním z dalších možných vysvětlení by mohla být souvislost s rostoucím výskytem fake 

news a dezinformačních webů, které se dostávají do popředí a zastiňují mainstreamová 

média. Média hlavního proudu jsou podle výše zmíněné studie často spojována s těmi, kdo 

jsou úspěšní a součástí establishmentu. Establishment je termín pro tradiční vládnoucí třídu 

společnosti, jež bývá užíván především negativně kritiky západní společnosti a politiků, kteří 

bývají nařčeni z korupce. Pomlouvání establishmentu je rozšířenou technikou propagandy. 

Výrazná je také aféra Andreje Babiše, jenž v roce 2013 odkoupil mediální dům MAFRA a 

který podle nahrávek konzultoval články s bývalým redaktorem MF Dnes Markem Přibilem. 

Samotné spojení známého politika s vlastnictvím největšího mediálního domu budilo u lidí 

rozpaky a další nedůvěru v média, která by tímto mohla být zmanipulována jejich vedením. 

Opakovaná tvrzení dezinformačních webů o tom, že všechna média hlavního proudu lžou, 

vzbuzuje nejen nedůvěru, ale také strach či úplnou skepsi věřit jakýmkoliv médiím. Jedna 

z úloh falešných zpráv je zpochybňovat zdroje informací, fyzické osoby i instituce. Skepse 

či nedůvěra ve veřejnoprávní média se ovšem objevila také například v inauguračním 

projevu prezidenta Miloše Zemana 8. března 2018, který se odkazoval na analýzu 

předvolebního vysílání České televize a Českého rozhlasu před krajskými a senátními 

volbami 2016, v níž bylo uvedeno, že politická strana TOP 09 měla ve zpravodajství ČT 

v porovnání s ostatními stranami více prostoru podle stopáže promluv jejích zástupců ve 

                                                           

 

low.aspx?g_source=Media&g_medium=search&g_campaign=tiles. 
104 MORAVEC, Václav, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. Žurnalisté ve stínu nedůvěry: K 

některým příčinám klesající důvěryhodnosti českých novinářů. Megatrendy & médiá 2016. Kritika v 

médiách, kritika médií II. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. s. 82-122, 41 s. 

ISBN 978-80-8105-798-4.   
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vybraných pořadech.105 Ostatně přímo některá fake news nabádají proti veřejnoprávním 

médiím, jakým je právě Česká televize: 

 ČT potvrdila nespokojenému divákovi, že jsou povinni nám „vymývat mozky“ – 

Lajkit.cz 

 Konečně řešení: Českou televizi podminovat a srovnat se zemí. Jsou tam paraziti, 

darmožouti, zloději a mafiáni – Tadeco.cz 

 Česká televize zažívá panickou hrůzu. Národ nám nesmí přestat věřit – AC24 

Poslední zmíněná zpráva je jedním z typických příkladů, jak mohou fake news podněcovat 

čtenáře proti důvěře ve veřejnoprávní média. V poslední zmíněné falešné zprávě autor 

Lubomír Man obviňuje česká média ze lži a zakrývání informací, spojuje je s tzv. pražskou 

kavárnou a souhrnně je označuje jako „české presstitutky“. Nechybí ani apel psaný velkými 

písmeny „NEZAKRÝVEJTE A NELŽETE“. 

Vzrůstající nedůvěra v tradiční média nabádá k vyhledávání alternativních zdrojů a 

zpravodajství z dezinformačních webů, které se šíří po sociálních sítích – důvěra uživatelů 

pak souvisí z velké části na tom, kdo danou zprávu sdílí, než aby docházelo k ověření 

samotného zdroje zprávy. Tradiční média se také potýkají s mnohem většími ekonomickými 

potížemi, zatímco falešné či bulvární zprávy dosahují větších zisků, což potvrzuje i fakt, že 

nejprodávanějším médiem je v České republice stále bulvární deník Blesk.106  

Ohledně důvěry či nedůvěry v pravdivost zpravodajství byla 534 respondentům na 

Facebooku položena otázka, zda jim připadá, že narážejí častěji na falešné zprávy než na 

zprávy pravdivé. Pouze čtvrtina respondentů se s tímto tvrzením ztotožnila, což může 

naznačovat, že u nás není nedůvěra ve zpravodajství většinově rozšířená. 49 procent 

respondentů si myslí, že častěji naráží na pravdivé zprávy a 26 procent z nich si v tomto 

ohledu není jistá. 

                                                           

 
105 Inaugurační projev prezidenta republiky. Hrad [online]. [cit. 4. 4. 2018]. Dostupné z: 

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/inauguracni-projev-

prezidenta-republiky-13940. 
106 BRENDL, Jan. Blesk zůstává nejčtenějším deníkem. Výrazně si polepšily Hospodářské noviny. 

Marketing & Media [online]. [cit. 4. 4. 2018]. Dostupné z: https://mam.ihned.cz/media/c1-65725280-blesk-

zustava-nejctenejsim-denikem-vyrazne-si-polepsily-hospodarske-noviny. 
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Graf 6: Připadá vám, že narážíte častěji na falešné zprávy než na zprávy pravdivé? 

 

6.3. Populismus a ovlivňování politických preferencí 

Hovoříme-li o populismu, je třeba říci, že tento pojem nemá jasně stanovenou definici, 

přestože je označení politika jako populisty vysoce nadužívané. Podle Müllera je populismus 

specifická moralistická představa politiky neboli způsob vnímání politického světa, jenž 

staví morálně čistý a plně sjednocený lid proti elitám, které jsou považovány za 

zkorumpované nebo nějakým způsobem morálně podřadnější.107 Slovníky zase uvádějí, že 

jde o styl politiky, který usiluje o získání široké základny voličů údajnou ochranou zájmů 

prostých lidí proti různým ohrožením a prosazování témat, která působí především na 

emocionální reakce veřejnosti.108  

Zvláště na ono působení na emocionální reakce veřejnosti bychom se mohli v souvislosti 

s fake news zaměřit, neboť, jak jsme již analyzovali, jde o jeden z typických 

charakteristických znaků. Velké množství falešných zpráv se snaží nějak ovlivnit politické 

preference svých čtenářů a nabádat je proti odlišným ideologiím. Takové články proto bývají 

nazývány populistickými – nepodávají ověřené informace, zaměřují se na emoce a jsou 

nějakým způsobem zavádějící. Populistické články se snaží vyvolat pocity, že právě v nich 

zmíněný politik či kandidát je ten jediný, který to myslí dobře, a zbylé elity či odpůrci mohou 

být nazýváni jako nepřátelé lidu. Nebezpečí populismu v kontextu fake news se skrývá 

                                                           

 
107 MÜLLER, Jan-Werner. Co je to populismus? Praha: Dybbuk, 2018. Str. 15. 
108 Populismus. Slovník ABZ. [online]. [cit. 2. 4. 2018]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/populismus-populizmus. 
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zejména v poškozování jiných politických ideologií či přímo konkrétních politiků ve snaze 

manipulovat s veřejností za pomocí líbivých frází či napadání protivníka. V dotazníku pro 

uživatele Facebooku až 95 procent respondentů uvedlo, že podle nich mají falešné zprávy 

velký vliv v politickém dění. 

Graf 7: Myslíte si, že mají falešné zprávy velký vliv v politickém dění? 

 

Napadání politiků, falešná svědectví a očerňování politických institucí je běžnou součástí 

manipulativní rétoriky politických protivníků. Obvykle se tak děje ve chvíli, kdy se 

napadený nemůže nijak bránit nebo ihned odpovídat. 

Jako příklad byly již uvedeny některé hoaxy s invektivy, které se šířily na sociálních sítích 

o kandidátovi na prezidenta Jiřím Drahošovi. Server Popravde.cz vyvrátil 39 lží o Jiřím 

Drahošovi a 15 lží o Miloši Zemanovi, už jen tato čísla mohou prozradit, že o neúspěšném 

kandidátovi kolovalo mnohem více falešných zpráv než o konečném vítězi voleb.109 

 Drahoš by nejmenoval vládu závislou na KSČM. 2600 migrantů není problém, řekl 

– iDnes.cz 

 Drahošová se uřekla: V ČT nám fandí, ale nesmí to říct – Blesk 

Podobné to bylo také u amerických voleb. Pro mnohé uživatele jsou sociální sítě hlavním 

zdrojem zpráv – pět nejsdílenějších článků amerických voleb byly všechny fake news, což 

již může nastínit rozsah tohoto problému.110 Studie Allcotta a Gentzkowa, která se zabývala 

                                                           

 
109 Po pravdě – mapování lží. Popravde.cz [online]. [cit. 2. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.popravde.cz/. 
110 Prezidentské volby spustily velké množství dezinformací, fake news a hoaxů. E-bezpečí.cz [online]. [cit. 
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databázemi fake news souvisejícími s americkými volbami v roce 2016, poukázala na fakt, 

že v těchto databázích bylo téměř třikrát více článků na straně Donalda Trumpa – šlo celkem 

o 115 falešných zpráv, zatímco na straně Hillary Clinton jich bylo pouze 41. I tak je dle této 

studie však vliv sociálních sítí na americké volby nadhodnocený, primárním zdrojem 

informací o politických kampaních stále zůstává televize.111  

Podle analýzy zpravodajského portálu BuzzFeed mělo 20 nejúspěšnějších fake news přes  

8,7 milionů sdílení, zatímco seriózních článků bylo sdíleno zhruba o 1,4 milionů méně. Tato 

data by mohla znamenat, že mají fake news tedy značnější podíl při volebním rozhodování 

jejich příjemců.112  

Na druhou stranu, podle studie Williama Duttona z Michiganské univerzity není třeba 

vyvolávat zbytečný strach z toho, že by politicky angažovaní uživatelé podlehli falešným 

zprávám, neboť podle jeho výzkumu mají mnohem vyšší tendence vyhledávat více zdrojů, 

být skeptičtí k politickým informacím a ověřovat informace, které jsou k vidění na 

sociálních sítích.113  

Nebezpečí těchto politicky dezinformačních článků může být mimo jiné v tom, že se někdy 

publikují také na webech, kde se objevuje faktické zpravodajství v kombinaci s fake news. 

Řada obsahu může být tedy sice fakticky správně, ale často se objeví nějaký zpravodajsky 

neseriózní příspěvek, který má tendenci manipulovat s veřejností a upřednostňovat určité 

politické preference. Může kvůli tomu poté vzbudit nedůvěru v politický systém nebo 

demokracii. 

6.3.1. Hybridní válka 

Podle serveru Evropské hodnoty, který je nevládní odbornou institucí bránící liberální 

demokracii, v České republice již delší dobu probíhá politická, ekonomická i mediální 

dezinformační kampaň, jež je součástí hybridní války, kterou vede Ruská federace proti 

západním demokratickým státům. Cílem hybridní války je demoralizace společnosti, 

                                                           

 

2. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/hoax-spam/1288-fake-news-volby. 
111 ALLCOTT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. Social media and fake news in the 2016 election. Journal of 

Economic Perspectives. 2017, vol 31 (2). Str. 223–232. 
112 SILVERMAN, Craig. This Analysis Shows How Viral Fake Election News Stories Outperformed Real 

News On Facebook. BuzzFeed. [online]. [cit. 2. 4. 2018]. Dostupné z: 

https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-on-

facebook?utm_term=.xbLPbMPQb#.hylrDarGD. 
113 Fake News and Filters Aren't Fooling Internet Users. MSU.edu [online]. [cit. 21. 4. 2018]. Dostupné z: 

https://comartsci.msu.edu/research-and-creative-work/fake-news-and-filters-arent-fooling-internet-users. 
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následná destabilizace a vyvolání krize a převzetí kontroly nad danou společností. O průběhu 

této války, která má v občanech vyvolat pochybnosti ohledně její vlastní vlády, upozorňuje 

také česká Bezpečnostní informační služba (BIS). Ta ve svých výročních zprávách například 

uvádí, že účelem ruského informačního působení na území České republiky byla utajená 

infiltrace do českých médií a masivní produkce ruské státem řízené propagandy, posilování 

informační rezistence ruské společnosti, dezinformační zahlcení publika, relativizace pravdy 

a objektivity včetně motta, že „všichni lžou“. Dále tato ruská propaganda narušuje 

soudružnost a akceschopnost NATO a Evropské unie a poškozuje Ukrajinu a její 

mezinárodní izolaci. Kromě vlivu Ruské federace však mluví také o působení zpravodajské 

služby Čínské lidové republiky.114 

Intenzita hybridní války se zásadně zvýšila se začátkem konfliktu na Ukrajině, nepředstavují 

však hrozbu jen v kontextu ukrajinské krize, jde o manipulaci a využívání české společnosti 

či politické scény. Podobný typ kampaně může nabourávat důvěru občanů v tradiční 

politické strany a podrývat autoritu demokratických institucí. Uživatelé sociálních sítí 

mohou být vystavování pomocí alternativních zdrojů informací pro-kremelským vlivům. 

Tyto alternativní zdroje však zřetelně porušují etiku novinářské praxe.115  

Co se týká spektra dezinformačních webů, které bychom do této kategorie mohli zařadit, 

není jednoznačně možné dojít ke zjištění, zda za jejich vznikem stojí nějaký ruský hybatel 

nebo například jen občan, který je nespokojený se současnou politickou situací. Jak bylo 

uvedeno již při analýze zdrojů, autorství bývá anonymní a zdroje nedohledatelné a 

neověřitelné, případně prokazatelně lživé. 

Tematicky dominuje obviňování západních institucí (především USA), proruská témata a 

obdiv ruského prezidenta, spekulace o uprchlících nebo dění v Sýrii. Články jsou ve většině 

případů prezentovány jako faktické, nikoli názorové, a využívají manipulativní techniky, o 

kterých jsme již hovořili. Tematicky upřednostňují zahraniční politickou situaci před tou 

domácí. Všechny následující zprávy byly serverem Evropské hodnoty prokázány jako 

zavádějící, neověřené nebo úplně lživé. 

                                                           

 
114 Bezpečnostní informační služba České republiky. BIS.CZ [online]. [cit. 1. 4. 2018]. Dostupné z: 

https://www.bis.cz/vyrocni-zprava890a.html?ArticleID=1104. 
115 JANDA, Jakub; VÍCHOVÁ, Veronika. Fungování českých dezinformačních a manipulativních webů. 

Evropské hodnoty [online]. [cit. 1. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-

dezinformacnich-webu/fungovani-ceskych-dezinformacnich-webu-2/. 
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 Skvělý trik moderní doby. Vojenské cvičení na Ukrajině se proměnilo na americkou 

základnu – AC24 

 Zrušit euro v hotovosti a umístit pod kůži čip? – Sputnik 

 To je bomba. Ruský soud použije proti ukrajinské pilotce Savčenkové „nejpřísněji 

tajné“ emaily Hillary Clintonové – Svět kolem nás 

 Vyhrožuje americká ambasáda řediteli České televize? Německo už otevřeně: za 

zabíjením stojí USA! – Czech Free Press 

 Spojené státy mají problém samy se sebou. Vyřešením konfliktů má být válka 

v Evropě – Svobodné noviny 

Politickou scénu se snaží hodnotit také server Demagog.cz, který poukazuje na nepravdivá 

a manipulativní vyjádření, která křiví veřejný prostor. U každého politika lze sledovat poměr 

pravdivých, lživých či neověřitelných tvrzení. Po dobu svého fungování již serverem prošly 

tisíce politických vyjádření, která byla podrobena důkladnému zkoumání. 

6.4. Porušování legislativy – šíření paniky, nenávisti a pomluv 

V otázce důvěryhodnosti, slušnosti a autority médií mohou fake news porušovat zásady 

presumpce neviny, nerespektovat soukromí osob, zveřejňovat pomluvy, účastnit se 

kyberšikany nebo podněcovat k diskriminaci rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví či 

sexuální orientace. Informace falešných zpráv tak často ani nejsou v mezích zákona, neboť 

trestní zákon hovoří o trestech odnětí svobody u hanobení národa, etnické skupiny, rasy a 

přesvědčení; podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejích práv a 

svobod; a také u šíření poplašné zprávy. Přesto nalezneme články, které jsou již za hranicí 

této legislativy: 

 Pavel Novotný pro PL: Trump je kokot. Zemana volí kreténi, které by dřív shodili z 

útesu. Až vychcípá generace důchodců, bude prezidentovat Kalousek a lidi jako 

Okamura budou sloužit nám, Židům – Parlamentní listy 

 Muslimy pošlete zpátky, nebo zahynete či budete otroky. Islám vše spálí. Světoznámý 

znalec islámu promlouvá – Lajkit 

V článku o muslimech se objevují také věty: „Evropané se musí probudit nyní, zvolit 

vlastenecké vlády, vykopnout svoloč, která nad nimi nyní vládne, a nejlépe ty zrádce dát do 

vězení… Nepřítelem nejsou lidé z Blízkého východu, ale nepřítelem je islám… Neměli byste 
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nikdy považovat žádného muslima či muslimskou zemi za své přátele. Muslimové se budou 

masakrovat navzájem až do vymření. To není špatná věc. Alternativou je, že zabijí nás. Radši 

uvidím, když se pozabíjejí navzájem.“116 

Stejně tak podobizny, obrazové snímky a záznamy týkající se projevů osobní povahy by 

měly být použity pouze se svolením dané osoby. Existují ovšem výjimky, kdy svolení není 

potřeba – pokud jsou pořízené k vědeckému nebo k uměleckému účelu a pro tiskové, 

rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.117 Problém ovšem je, že takový zákon 

nerozlišuje například mezi zpravodajstvím hlavního proudu a alternativními či 

dezinformačními servery. V praxi není šíření fake news v drtivé většině případů nijak 

sankcionováno, pakliže není poškozena fyzická osoba a nepodá v této věci trestní oznámení. 

Soud pak může rozhodnout, že se jedná o přestupek či trestný čin; mnohdy jde ale jen o 

formální verdikt.  

Důvodem, proč je u falešných a pomlouvačných zpráv právo těžce vymahatelné, může být 

jejich četnost, rychlost šíření i problematičnost výkladu, zda již porušují zákon, nebo pouze 

zobrazují nějaké autorské stanovisko. Zákon přímo nedefinuje specifické případy ohrožení 

důstojnosti prostřednictvím falešných zpráv na internetu ani podobných novinářských textů, 

také zohledňuje novinářskou povinnost přístupu k informacím, protože investigativní 

novináři získávají především informace o nevhodném jednání. Nelze exaktně určit, zda 

novinář jednal svědomitě za účelem odhalení nekalé praktiky, aniž by získal klíčové důkazy, 

anebo zda bylo jeho záměrem hlavně obvinit a pomluvit. 

Zásah státu vůči fake news kritici často označují jako potlačení základní svobody slova a 

nastolení cenzury. Plošná institucionální řešení jsou tedy problematická z důvodu, že mohou 

vést naopak až k přílišné regulaci a potírání projevů, které by naopak měly být ochráněny. 

Dalším závažným problémem, s nímž se institucionální řešení musí vyrovnat, je nelehká 

analýza dopadu fake news na společnost.118 V dotazníku pro uživatele Facebooku přesto 

                                                           

 
116 (Citace z fake news) Muslimy pošlete zpátky, nebo zahynete či budete otroky. Islám vše spálí. 

Světoznámý znalec islámu promlouvá. Lajkit [online]. [cit. 5. 4. 2018]. Dostupné z: 

https://www.lajkit.cz/zpravy/item/663-muslimy-zpatky-otrok-islam. 
117 Ochrana osobnosti a nový občanský zákoník. Muj-pravnik.cz [online]. [cit. 5. 4. 2018]. Dostupné z: 

http://muj-pravnik.cz/ochrana-osobnosti-a-novy-obcansky-zakonik-bulvarni-deniky/. 
118 PLAVEC, Patrik. Fake News! Fenoménu mediálního prostoru se dostává pozornosti evropských institucí. 

Luděk Niedermayer [online]. [cit. 5. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.niedermayer.cz/co-se-deje-v-

evropskem-parlamentu/articles/fake-news-fenomenu-medialniho-prostoru-se-dostava-pozornosti-

evropskych-instituci. 
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více než polovina respondentů odpověděla, že by měl stát nějak zasahovat proti falešným 

zprávám, nicméně nebylo definováno, jakým konkrétním způsobem. 

Graf 8: Měl by stát zasahovat proti falešným zprávám? 

 

Státní orgány si tuto závažnost uvědomují, ale jejich činnost je spíše analytického charakteru 

– například Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám se snaží veřejně vyvracet fake 

news, které by mohly narušit bezpečnost země, nicméně žádná ráznější řešení, které by 

mohly zabránit dalšímu výskytu a šíření těchto zpráv již nenabízí. Plošné monitorování 

médií, odstraňování nevhodných článků nebo omezení svobody slova by ohrozilo 

demokracii. Legislativa státu má tedy velmi omezené možnosti a nástroje proti 

dezinformačním hrozbám. 

6.5. Personalizace obsahu a sociální bubliny 

Jedním z dalších problémů, který může napomáhat k šíření falešných zpráv, je personalizace 

obsahu. Uživatelé, kteří jsou obklopeni informacemi, které odrážejí pouze jejich názor, nebo 

jen tématy, které je zajímají, se dostávají do tzv. sociálních bublin (někdy také označovány 

jako filtrové bubliny). Za sociální bubliny můžeme považovat bariéry mezi určitými 

skupinami obyvatel, které zabraňují oboustranné výměně informací. Sociální bubliny 

způsobují u konzumentů personalizovaných médií dojem, že jeden názor reprezentuje celou 

společnost.  

Zdroje personalizovaného obsahu jsou zejména sociální sítě, které svým uživatelům nabízejí 

takové zpravodajství, které je nejvíce zajímá bez ohledu na možnou názorovou pluralitu. 

Znamená to tedy i to, že pokud daný uživatel vytvoří dostatečnou interakci s nějakým 
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dezinformačním webem, je pravděpodobné, že mu budou sociální sítě nabízet podobné 

zpravodajství častěji. Příliš personalizovaný obsah pak může vést k šíření fake news, ale také 

k omezení přístupu k jiným informacím, s nimiž by uživatel nemusel chtít souhlasit. Osobní 

preference určují předkládaný mediální obsah bez ohledu na to, zda jde o pravdivou zprávu, 

nebo o fake news. Personalizovaný obsah ovšem nenabízejí pouze sociální sítě, ale také 

například výsledky některých vyhledávačů, které sledují uživatelskou aktivitu a na jejím 

základě nabízejí nejvhodnější hypertextové odkazy.  

Vrátíme-li se ovšem ke studii Williama Duttona, výsledky naznačují, že argument, který se 

opírá o to, že výsledky vyhledávačů podle algoritmu utváří sociální bubliny, je přeceňovaný. 

Uživatelé internetu se ve skutečnosti setkávají s mnohem více kontrastními názory, než co 

jim nabízí personalizovaný obsah na internetu, ani vyloženě neodmítají ty, se kterými 

nesouhlasí.119  

Vznikají tedy spíše neopodstatněné obavy, jak velkou moc mají falešné zprávy změnit 

názory mediálních konzumentů při vyhledávání informací přes vyhledávače nebo sociální 

sítě. I kdybychom se měli opřít o studii Bernarda Cohena z roku 1963 (přestože ve své době 

hovořil o tisku), zjistíme, že média nemají při nastolování agendy až tak velkou persvazivní 

moc říkat lidem, co si mají myslet, nicméně dokážou nabídnout témata, o kterých by měli 

přemýšlet.120 

Internetový vyhledávač Google navíc na šíření falešných zpráv reagoval zavedením nového 

algoritmu, který by nahlášené dezinformační weby upozadil ve výsledcích vyhledávání, a 

omezil těmto webům svou inzertní službu AdSense. Podobně omezil reklamní kampaně pro 

dezinformační weby také Facebook a zavedl navíc tlačítko, které nahlašuje zprávy a podobné 

odkazy jako nepravdivé společně s nenávistným, sexuálně explicitním, násilným či jinak 

škodlivým obsahem. 

  

                                                           

 
119 Fake News and Filters Aren't Fooling Internet Users. MSU.edu [online]. [cit. 21. 4. 2018]. Dostupné z: 

https://comartsci.msu.edu/research-and-creative-work/fake-news-and-filters-arent-fooling-internet-users. 
120 COHEN, Bernard. The Press and Foreign Policy. Berkeley University of California, 1963. ISBN 0-

87772-346-x. Str. 13. 
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7. Obrana proti fake news 

Způsob, jak se běžný uživatel brání proti fake news, spočívá zejména v jeho mediální 

gramotnosti a kritickém myšlení. Hlavní podstatou mediální gramotnosti je porozumění 

médiím – je to schopnost získávat přístup k médiím, chápat a kriticky vyhodnocovat různé 

aspekty médií a mediálních obsahů a vytvářet v různých kontextech vlastní sdělení. Mediální 

gramotnost je tak základním předpokladem k analýze, vyhodnocení a orientaci v mediálních 

sděleních.121 

Při posuzování faktičnosti zpráv je nutné udržovat skepsi vůči médiím, neboť stále platí, že 

média nejsou arbitrem pravdy. Obrana proti falešným zprávám je založena na jejich 

rozpoznávání, v čemž nám mohou pomoci také závěry této diplomové práce. 

 Definování toho, co jsou fake news (fámy, hoaxy, dezinformace), nám napomůže 

k jejich diferenciaci od faktického zpravodajství. 

 Důležité je dokázat zanalyzovat, kde se fake news vyskytují a jak moc je tento zdroj 

důvěryhodný. 

 Jak již bylo analyzováno v samostatné kapitole, fake news obsahují charakteristické 

znaky, které nám napovídají, že daná zpráva důvěryhodná není – jde o různé 

clickbaity, působení na emoce, manipulativní techniky, neověřené či nedostupné 

zdroje a zavádějící obrazové či video materiály. 

 Kromě toho je vhodné zamyslet se nad motivací autora dané zprávy. Motivací 

autora může být snaha změnit politické preference, přesvědčit o své pravdě, 

vydělávat na reklamě, zviditelnit se, někoho záměrně poškodit nebo šířit paniku či 

nenávist.  

Z těchto bodů vyplývá, že základním a nejspolehlivějším faktorem, který ovlivňuje naši 

schopnost bránit se proti fake news, jsou znalosti či „zdravý rozum“. Podle vybraného 

vzorku falešných zpráv lze konstatovat, že mnohé z nich přicházejí s extrémními a těžko 

uvěřitelnými informacemi, proto jsou velmi snadno rozpoznatelné a pravděpodobně jim 

uvěří především takoví mediální konzumenti, kteří vyhledávají konkrétní pochybné 

informace a snaží si tím potvrdit svá vlastní stanoviska. 

                                                           

 
121 NUTIL, Petr. Čtyři poznámky k mediální gramotnosti. Manipulátoři.cz [online]. [cit. 19. 4. 2018]. 

Dostupné z: http://manipulatori.cz/ctyri-poznamky-k-medialni-gramotnosti/. 
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Vzdělávací systém u nás v současnosti nabízí předmět mediální výchovy, která se ale prolíná 

například také do výuky českého jazyka nebo společenských věd. Podle průzkumu Člověka 

v tísni na 54 % škol stráví studenti mediální výchovou dvě a půl hodiny ročně, při čemž tuto 

statistiku výrazně ovlivňují gymnázia, která se věnují mediální výchově mnohem více než 

střední odborné školy a učiliště.122  

Přestože se dnes již zvyšuje počet internetových stránek a vzdělávacích projektů, které se 

snaží bojovat proti fake news prostřednictvím prevence a dalšího vzdělávání, i tak se stále 

rozšiřuje přesvědčení, že je třeba proti tomuto fenoménu zakročit rázněji. Taková 

argumentace se objevuje zejména v souvislosti s mediálními konzumenty, kteří se o zvýšení 

mediální gramotnosti nezajímají nebo ji vůbec nevyhledávají. Jak již bylo uvedeno 

v předešlé kapitole, korporace a sociální sítě, jejichž prostřednictvím se falešné zprávy šíří, 

se snaží vybudovat automatickou detekci těchto zpráv nebo jim zamezovat možnými 

dostupnými nástroji. I tak ovšem zůstává mediální gramotnost každého uživatele klíčovým 

parametrem obrany proti fake news, neboť žádný program zatím nedokáže naprosto 

spolehlivě detekovat pravdu od lži a dezinformace.  

                                                           

 
122 MATĚJKA, Martin; SVOBODA, Vítek. Mediální výchova na školách: Fake news jsou problém, ale i 

příležitost, myslí si odbornice. Český rozhlas [online]. [cit. 19. 4. 2018]. Dostupné z: 

https://plus.rozhlas.cz/medialni-vychova-na-skolach-fake-news-jsou-problem-ale-i-prilezitost-mysli-si-

6519675. 
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8.  Fake news v číslech 

Podle průzkumu SocialBakers se až 87 % fake news tvoří především z titulků, většina z nich 

tvoří clickbaity za účelem profitování z reklamy. Dalších 10 % tvoří obrázky a zbylá 3 % 

videa.123 Agentura STEM zase vypracovala výzkum, který by měl odpovídat na otázku, do 

jaké míry věří lidé dezinformacím. Výsledky ukázaly, že 25, 5 % Čechů dezinformacím věří 

a o procento méně věří alternativním webům.124 

Pro zajímavost byla u výzkumného vzorku 58 falešných zpráv provedena také kvantitativní 

analýza, která nám může ukázat procentuální zastoupení několika charakteristických rysů 

fake news – můžeme z ní vyvodit, že nejčastějšími jevy bylo využití zdánlivé autority, nebyl 

uveden autor článku a většina zpráv se snažila především šokovat. Tematicky více než 

polovina měla politický kontext. Všechny uvedené rysy v tabulce se však různě vzájemně 

prolínaly.  

Je nutné ještě dodat, že tento vzorek byl vybrán účelově, aby na něm bylo možné ukázat 

charakteristické rysy fake news v průběhu celé práce, a na některých z těchto zpráv byla 

provedena také obsahová analýza, která by dokládala teze uvedené v této práci – cílem tedy 

bylo spíše vybrat co nejrozmanitější vzorek, podle kterého by bylo možné podívat se na jev 

fake news z různých perspektiv. 

Neuvedený autor 72,4 % 

Snaha šokovat (vykřičníky, šokující titulky) 65,5 % 

Využití zdánlivé autority 60,3 % 

Šíření paniky / strachu (varování, zastrašování) 56,9 % 

Politický kontext 56,9 % 

Titulek ve formě clickbaitu (operující s tajemstvím) 51,7 % 

Pouze zkratka zdroje či autora 44,8 % 

Manipulativní ilustrace 41,8 % 

Šíření nenávisti (menšiny, imigranti) 37,9 % 

                                                           

 
123 The Fake News Debate on Social - Who’s Responsible? SocialBakers [online]. [cit. 19. 4. 2018]. 

Dostupné z: https://www.socialbakers.com/blog/2658-the-fake-news-debate-on-social-who-s-

responsible?utm_source=fb&utm_medium=organic&utm_campaign=sb_blog&utm_content=blog&utm_id=

1487593818. 
124 Dopady dezinformačních operací v České republice. Evropské hodnoty [online]. [cit. 20. 4. 2018]. 

Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/09/Dopady-

dezinforma%C4%8Dn%C3%ADch-operac%C3%AD-v-%C4%8Cesk%C3%A9-republice.pdf.    
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Obsah převzatý z jiné falešné zprávy (s odkazem) 31,0 % 

Uvedený autor 27,6 % 

Silná expresivita / vulgarismy 25,9 % 

Tabulka 3: Procentuální zastoupení některých rysů fake news ve vybraném vzorku 
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9. Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo podat komplexní obraz o problematice fake news 

a pochopit současnou funkci falešných zpráv. V prvních kapitolách byla představena 

základní teoretická východiska ohledně klamání v médiích a dezinformací. Snahou bylo 

zaměřit se především na současný mediální trend. Při definování fake news je však zřejmé, 

že falešné zprávy jsou součástí daleké lidské historie. Práce se ovšem zaměřila zejména na 

internetové prostředí; dezinformační weby a články, které reprezentují jejich současnou 

podobu a poukazují na změnu formy, jakou fake news prošly zhruba od konce roku 2016 

v souvislosti s americkými prezidentskými volbami. Zvýšený výskyt tohoto sousloví 

v daném období prokázala rovněž křivka vyhledávání GoogleTrends. Vysvětleny byly také 

související pojmy jako hoaxy, fámy, městské legendy či konspirační teorie. 

V další části práce bylo třeba zjistit, kde se fake news konkrétně vyskytují. K tomu nám 

mohla pomoci komparace dostupných databází a nejrůznějších žebříčků, které se snaží 

falešné zprávy mapovat. Z těchto databází byl účelově vybírán vzorek zpráv, na kterém by 

bylo možné dále zkoumat charakteristické rysy fake news zejména v českém prostředí.  

Na základě obsahové analýzy jednotlivých falešných zpráv bylo možné jejich 

charakteristické znaky přehledněji kategorizovat. Získané charakteristické znaky mohou 

posloužit také jako vodítko k tomu, jak rozeznat falešné zprávy od těch pravdivých. Důraz 

je kladený na titulky ve formě tzv. clickbaitu, ovlivňování emocí, manipulaci s lexikálními 

prostředky a invektivy, práci se zdroji, zdánlivými autoritami a konstrukci reality pomocí 

přiložených ilustrací či dalšího obrazového materiálu. Tyto znaky byly doloženy jak 

teoretickými východisky, tak analýzou jednotlivých zpráv, jež posloužily jako aktuální 

příklad v českém prostředí. Na základě různých typů analýz pak výzkumem prošlo 58 

falešných zpráv, na nichž by bylo možné účelově prezentovat jejich konkrétní rysy. 

Velký důraz byl kladen na počet sdílení daných článků na sociálních sítích – především na 

Facebooku, který mezi sociálními sítěmi značně dominuje. Pomocí analytických 

internetových nástrojů pak bylo možné sestavit orientační žebříček nejsdílenějších zpráv na 

konkrétních dezinformačních webech a získat představu o jejich možném dosahu na 

publikum. V českém prostředí stále dosahem dominují tradiční média. 

Abychom mohli určit míru závažnosti, s jakou lze na tuto problematiku nahlížet, bylo třeba 

zaměřit se ještě na konkrétní problémy, s nimiž fake news souvisejí. Jde o problémy týkající 
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se novinářské etiky, nedůvěry v média, ovlivňování politických preferencí, populismu, 

porušování legislativy či personalizace obsahu a sociálních bublin. I v těchto kapitolách byly 

jevy prokázány na konkrétních falešných zprávách, které kolovaly po sociálních sítích a dále 

se sdílely.  

Snahou bylo také navrhnout možná řešení, ne vždy bylo však snadné tohoto cíle dosáhnout; 

například v otázce zásahu státu do problematiky fake news nemá legislativa dostatečné 

prostředky, kterými by mohla zabránit jejich šíření, aniž by výrazněji neomezila základní 

svobodu slova. Hlavním prostředkem boje proti fake news tak zůstává především mediální 

gramotnost samotných uživatelů, jejich výzkum a pochopení této problematiky, k čemuž by 

mohla být přínosem i tato diplomová práce. Proto vznikla také jedna ze závěrečných kapitol, 

která navrhuje možný postup, jak se lze před falešnými zprávami bránit. 

Součástí této práce je ještě orientační dotazník, v němž 534 respondentů ze sociální sítě 

Facebook odpovídalo na celkem 8 otázek týkající se problematiky fake news. Z výsledků, 

které byly postupně přikládány k příslušným tematickým kapitolám, například vyplynulo, 

že se většina z respondentů domnívá, že jsou fake news velkým problémem současnosti, 

který zasahuje do politického dění. Více než polovina z nich považuje sociální sítě za 

nejčastější zdroj zpráv, nicméně se zároveň snaží ověřovat zprávy z více zdrojů, a také by 

uvítala nějaká zásah státu proti fake news (ačkoli nebylo definováno, o jaký zásah by 

konkrétně mělo jít). Většina z dotázaných rovněž uvedla, že falešnou zprávu nerozezná, 

nebo si tím není jistá; zároveň se 94 % respondentů domnívá, že majoritní část populace fake 

news rozeznat nedokáže. Doufám tedy, že tato práce může alespoň částečně přispět 

k případnému rozšíření mediální vzdělanosti v souvislosti s fake news a pomůže tomuto 

současnému fenoménu lépe porozumět.      
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SUMMARY 

 

The main aim of this diploma thesis was to give a comprehensive picture of fake news and 

to understand the current function of them. The basic theoretical bases of misleading media 

and disinformation were introduced in the first few chapters. The work is focused on the 

internet environment; disinformation sites and articles that has represented their current form 

and show the change in the form of fake news since the end of 2016 in connection with the 

US presidential election. Related concepts such as hoaxes, rumors, urban legends or 

conspiracy theories are also explained. 

The next part of this thesis was about the occurrence of fake news and social networks. The 

sample of fake news was chosen purposefully from available databases. On this sample it 

was possible to further study the characteristics of fake news especially in the Czech 

environment. By using content analysis their characteristics can be categorized more clearly. 

These characteristics can be also served as a guide how to recognize fake news in practice. 

We can recognize captions in the form of click-baits, emotion manipulation, manipulation 

of lexical means and invectives, unlisted sources, seeming authorities and the construction 

of reality with the accompanying illustrations or other visual material. With various analyses 

the final sample contained 58 fake news that can show theoretical basis on specific examples. 

The part of this thesis is also public opinion research; 534 Facebook users answered 8 

questions about their feelings from fake news. 

Using analytical internet tools, it was possible to build a tentative ranking of the most 

common fake news on specific disinformation sites and get some conception of their possible 

impact on the audience. The work is also focuses on related issues which are connected with 

journalistic ethics, growing media distrust, influencing political preferences, populism, law 

breaking, personalization of content and social bubbles.  

The effort was also to propose possible solutions, but it was not always easy to achieve this 

goal; for example, the state's involvement in fake news does not have sufficient tools to 

prevent the spread of fake news without significant restricting the fundamental freedom of 

speech. The best defense against fake news is mainly the media literacy of users themselves, 

their research and understanding of this issue. One of the last chapters suggests a possible 

way of defense against fake news, it could be also the benefit of this diploma thesis.  
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