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během studia vzbudil osobní zájem o oblast rétoriky a argumentace, za jeho odborné 

připomínky, kritiku a čas věnovaný této diplomové práci. Velmi si vážím také neutuchající 

podpory svých rodičů. Děkuji. 

  



OBSAH 
ABSTRAKT ..................................................................................................................... 6 

ÚVOD ............................................................................................................................... 8 

1 DEZINFORMACE ................................................................................................ 10 

1.1 Rizika dezinformací a státní opatření ............................................................. 10 

1.2 Situace v České republice ............................................................................... 11 

1.3 Ruské dezinformační kampaně ....................................................................... 12 

1.4 Charakteristiky dezinformačních kampaní ..................................................... 13 

1.4.1 Historický kontext ....................................................................................... 13 

1.4.2 Rozmach dezinformací ve 20. století .......................................................... 14 

1.5 Modernizace médií a vznik masového publika .............................................. 16 

1.5.1 Příjemci médií ............................................................................................. 17 

1.5.2 Sociální sítě ................................................................................................. 18 

1.6 Definice dezinformace .................................................................................... 19 

1.6.1 Misinformace .............................................................................................. 21 

1.7 Psychologické a sociální předpoklady ............................................................ 22 

1.7.1 Kognitivní vlivy .......................................................................................... 22 

1.7.2 Sociální vlivy .............................................................................................. 25 

1.7.3 Publikum dezinformačních zpráv ............................................................... 26 

1.8 Mediální a informační gramotnost ................................................................. 27 

2 PROPAGANDA .................................................................................................... 30 

2.1 Definice propagandy ....................................................................................... 30 

2.2 Formy propagandy .......................................................................................... 31 

2.3 Mediální manipulace ...................................................................................... 33 

3 METODOLOGIE .................................................................................................. 34 

3.1 Kritická a diskurzivní analýza ........................................................................ 35 

3.1.1 Metodologický postup podle Normana Fairclougha ................................... 36 



3.2 Východiska analýzy ........................................................................................ 38 

4 FALLACIE ............................................................................................................ 38 

4.1 Teoretická východiska a definice argumentace .............................................. 39 

4.2 Charakteristiky fallacií ................................................................................... 39 

4.3 Vybrané druhy fallacií .................................................................................... 40 

4.3.1 Argumenty strachu a soucitu: argumentum ad baculum a argumentum ad 

misericordiam ................................................................................................................... 40 

4.3.2 Argumenty založené na populárním názoru: argumentum ad populum ..... 42 

4.3.3 Útok na člověka: argumentum ad hominem ............................................... 43 

4.3.4 Argument odborného názoru ...................................................................... 44 

4.3.5 Klamná analogie ......................................................................................... 44 

4.3.6 Argument následku a šikmá plocha: argumentum ad consequentiam ........ 45 

5 ANALYZOVANÁ DEZINFORMAČNÍ MÉDIA ................................................ 46 

5.1 Aeronet ........................................................................................................... 46 

5.1.1 Desikripce a interpretace textů na Aeronetu ............................................... 48 

5.1.2 Analýza fallacií na Aeronet.cz .................................................................... 54 

5.2 AC24 ............................................................................................................... 58 

5.2.1 Deskripce textů na AC24.CZ ...................................................................... 59 

5.2.2 Analýza fallacií na AC24.cz ....................................................................... 62 

5.3 INSTORY.CZ ................................................................................................. 65 

5.3.1 Deskripce textů na Instory.cz ...................................................................... 67 

5.3.2 Analýza fallacií na Instory.cz ..................................................................... 68 

5.4 Explanace ........................................................................................................ 71 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 72 

LITERATURA ............................................................................................................... 74 

 

 



ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na téma dezinformace, které analyzuje s ohledem na 

české mediální prostředí. Důraz je přitom kladen na obsahovou analýzu dezinformačních 

zpráv s ohledem na jejich persvazivní funkci – jaké jsou obecné charakteristiky 

dezinformačních zpráv a jaké jazykové a rétorické prostředky využívají. Těžiště této analýzy 

představují fallacie, klamné či falešné argumenty. V první části diplomové práce je 

představen fenomén dezinformace v kontextu a s ohledem na dnešní dobu. Empirická část 

poté analyzuje konkrétní příklady dezinformačních zpráv publikovaných na vybraných 

českých dezinformačních serverech (Aeronet, AC24, Instory.cz). Při výběrů těchto serverů 

jsem dbal na jejich heterogennost co do struktury vedení a tematického zaměření. Výběr 

analyzovaných článků podléhal předem určeným kritériím – zaměřil jsem se na téma migrační 

krize, ke kterému se dané servery vyjadřovaly mezi lety 2015–2017.  

 

This thesis focused on disinformation, providing analysis of media system in the Czech 

Republic. The main focus is on content analysis of disinformations and their persuasive 

function – explaining what are the ain characteristics of those news and which lingual and 

rhetorical tools they use. The main tool which is discussed and analysed in this thesis is 

fallacy, false or invalid arguments. Disinformation phenomenon and its place in today’s world 

is explained in their first part of the thesis. The second, empirical part of the thesis looks at 

specific examples of disinformations which were published at selected Czech disinformation 

news websites (Aaronet, AC24, Instory.cz). Selection of those websites was guided by their 

diversity when it comes to structure and themes. The sample of analysed articles was subject 

to predefined standards, chosing articles with the theme of immigration crisis which were 

published between 2015 and 2017. 

 

 KLÍČOVÁ SLOVA 

Dezinformace, fake news, fallacie, média, argumentace, kritická diskurzivní analýza, 

Aeronet.cz, AC24.cz, Instory.cz 

Disinformation, fake news, fallacy, media, argumentation, critical discourse analysis, 

Aeronet.cz, AC24.cz, Instory.cz 
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ÚVOD 

Dezinformace jakožto téma své diplomové práce jsem zvolil z několika důvodů. 

Přestože se nejedná o nový fenomén, získává v posledních letech velmi silnou mediální 

pozornost. Česká i zahraniční média dezinformacím věnují zvláštní pozornost v podobě 

vydávání tematicky zaměřených čísel svých periodik, systematického monitoringu i 

zakládání speciálních oddělení, která se jimi zabývají.
1
 Důvodem je především persvazivní 

funkce dezinformací, která má silný dopad na rozhodování jejich příjemců. Šíření 

dezinformací dnes výrazně napomáhá také současný rozvoj médií, který může sloužit k 

propagandě různých forem a tím i k ovlivňování veřejného mínění (Walton 2007, s. 1). 

Šíření dezinformací napomáhá v současnosti především příklon lidí k tzv. 

„alternativním“ informacím. Tuto situaci demonstruje na první pohled zanedbatelný detail, 

kdy prestižní anglicky slovník Oxford Dictionary vybral slovem roku 2016 výraz „post-

pravdivý“ (anglicky „post-truth“).
2
 Podle stejné instituce se slovo post-pravdivý

3
 

„vztahuje k okolnostem a poměrům, ve kterých mají objektivní fakta menší vliv na 

utváření veřejného mínění než apelování na emoce a osobní postoje a názory“.
4
 Nárůst 

výskytu požívání výrazu post-pravdivý se začal podle slovníku Oxford Dictionary 

objevovat především ve spojitosti s politickými kampaněmi okolo referenda o vystoupení 

Velké Británie z Evropské unie a také posledními prezidentskými volbami ve Spojených 

státech amerických. 

Navzdory vzrůstajícímu zájmu o téma samotné ovšem stále postrádáme dostatek 

odborných a vědeckých prací, které by dezinformace představily v prostředí České 

republiky. V první části diplomové práce proto představuji politický a historický kontext 

dezinformací, jejich charakteristiky i to, jakým způsobem působí na své příjemce. 

Domnívám se, že při zkoumání dezinformací je zcela klíčové zaměřit se na obsahovou 

                                                 
1
 Například český týdeník Respekt vydal na jaře roku 2017 speciál věnovaný dezinformacím, 

internetový deník Aktuálně.cz připravil vlastní microsite o dezinformacích, stejnému tématu se dlouhodobě 

věnuje think tank Evropské hodnoty vydávající průzkumy médií, mediální dům BBC založil speciální tým na 

odhalování takových zpráv. Zároveň vzniklo několik nových platforem (často při mediálních domech), které 

slouží k identifikaci dezinformací a ověřování faktů. https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/proti-

dezinformacim-uz-vzniklo-nekolik-webu/ 
2
   Word of the Year 2016 is... In: Oxford dictionaries [online]. 8. 11. 2016 [cit. 2018-01-05]. 

Dostupné z: https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 
3    

Předponou „post“ se zabýval ve svém díle Riziková společnost německý sociolog Ulrich Beck. 

Podle něj je to „klíčová předpona naší doby“ a s její pomocí poukazujeme na něco, „co nedokážeme 

pojmenovat“ (Beck 2011, 13)  
4
 Definition of post-truth in English [online]. [cit. 2018-01-05]. Dostupné z: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth 
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stránku takových zpráv, která je nositelem jejich manipulativního sdělení. Na příkladu 

konkrétních dezinformačních zpráv se proto věnuji samotné struktuře a jazykovým i 

rétorickým prostředkům, které takové zprávy využívají a které podporují jejich persvazivní 

funkci. 

V České republice funguje řada internetových médií, které produkují dezinformační 

obsah – ovšem s různými záměry a za využití rozdílných technik, které je při analýze 

potřeba zohlednit. Pro obsahovou analýzu jsem proto určil tři tuzemské dezinformační 

servery, jejichž heterogennost je dána především tím, kdo je vlastní a co je jejich 

primárním cílem. Patří mezi ně servery Aeronet.cz, AC24.cz a Instory.cz. Při analýze jsem 

vycházel z konkrétních článků věnujících se tématu migrační krize, které na vybraných 

serverech vyšly v časovém období 2015–2017. 

V empirické části diplomové práce využívám kritickou diskurzivní analýzu, která 

nabízí postupy přínosné pro prohloubení obsahové analýzy konkrétních textů při 

zohledňování širších vztahů. Budu se tak snažit určit, jaké společné rysy dezinformační 

média vykazují a čím se naopak odlišují od klasických zpravodajských médií, či zda lze 

určit obecný model dezinformačních zpráv. 
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DEZINFORMACE 

1.1 Rizika dezinformací a státní opatření 

Celosvětová medializace fenoménu fake news s sebou přináší značný zájem vládních 

představitelů konkrétních zemí, zpravodajských domů i nejrůznějších neziskových 

organizací o možná rizika, která s sebou zavádějící zprávy přinášejí. V následující kapitole 

na konkrétních případech ilustruji, jaká rizika dezinformační kampaně přinášejí a také to, 

kdo a pomocí jakých nástrojů se s nimi snaží bojovat.  

S bojem proti dezinformacím se v současnosti potýká řada států, které se 

v souvislosti s nimi nejvíce obávají své integrity a manipulování veřejným míněním svých 

občanů, které ve svém důsledku vede k oslabování principů demokracie.
5
 Příkladem může 

být Francie, kde prezident Emmanuel Macron v současnosti prosazuje zpřísnění podmínek 

pro fungování dezinformačních webů.
6
 Připravovaný zákon například nařizuje mediálním 

platformám větší transparentnost při zveřejňování informací o tom, z jakých zdrojů 

získávají peníze na provoz. Financování dezinformačních platforem je přitom zcela 

klíčový aspekt zjištění, v čí zájem platformy klamavé informace vytvářejí a šíří. Mnoho 

z nich se totiž skrývá za neprůhlednou strukturou vlastnických vztahů. Kromě toho by měl 

nový francouzský zákon také umožňovat smazání pochybného obsahu či úplné zamezení 

vstupu na konkrétní internetové adresy. K podobným legislativním úpravám přistoupili 

také v Německu, kde velké finanční pokuty hrozí provozovatelům sociálních sítí v případě, 

že dostatečně rychle nesmažou klamavé informace na svých platformách.
7
  

                                                 
5
 DUTTON, William H. Fake news, echo chambers and filter bubbles are an exaggerated threat. 

Here's why [online]. 2017 [cit. 2018-07-03]. Dostupné z: https://www.weforum.org/agenda/2017/05/fake-

news-echo- chambers-and-filter-bubbles-are-an-exaggerated-threat-heres-why 
6
 Francouzský prezident Macron přitvrzuje v boji proti dezinformátorům, chystá nový zákon [online]. 

3.1. 2018 [cit. 25.1.2018]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/francouzsky-prezident-macron-pritvrzuje-v-boji-proti-

dezinfo/r~202eefdaf0cb11e7b6830cc47ab5f122/ 
7
 Tamtéž 
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1.2 Situace v České republice 

O tom, že hrozba informačních hybridních válek, které mají za cíl manipulovat 

veřejné mínění, je přítomná také na území České republiky, otevřeně hovoří například 

Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své výroční zprávě za rok 2015.
8
 BIS přitom 

nejvíce varuje před zpravodajskými útoky ze strany Ruské federace. „Ruskými prioritami 

pro rok 2015 byly operace vedené v rámci informační války v kontextu ukrajinské a syrské 

krize a dále politická, vědecko-technická a ekonomická rozvědka.“ Ve své zprávě za rok 

2015 BIS dále přesně vyjmenovává konkrétní cíle ruského informačního působení u nás: 

 oslabení informačního potenciálu země (utajená infiltrace českých médií, internetu 

a masivní produkce ruské státem řízené distribuce propagandy a dezinformací);  

 posilování informační rezistence ruské společnosti (prefabrikované dezinformace z 

českých zdrojů pro ruské publikum);  

 ovlivnění vnímavosti a myšlení českého publika a oslabení vůle společnosti k 

odporu či konfrontaci (informační a dezinformační zahlcení publika, relativizace 

pravdy a objektivity, prosazení motta „všichni lžou“);  

 vyvolávání či přiživování vnitro-společenských a vnitropolitických tenzí v ČR 

(zakládání loutkových organizací, skrytá i otevřená podpora populistických či 

extremistických entit);  

 narušování vnitřní soudržnosti a akceschopnosti NATO a EU (pokusy o subverzi 

česko-polských vztahů, dezinformace a poplašné informace očerňující USA a 

NATO, dezinformace vytvářející virtuální hrozbu války s Ruskem);  

 poškození pověsti Ukrajiny a její mezinárodní izolace (zapojením českých občanů 

a organizací do Ruskem skrytě řízených vlivových operací na Ukrajině či proti ní). 

 

Před podobnými hrozbami varovala BIS i v následujícím roce, jak vyplývá z její 

výroční zprávy za rok 2016
9
, ve které BIS uvádí, že podvratné zpravodajské působení 

Ruské federace na českém území dokonce vzrostlo a nejvíce se projevovalo v souvislosti 

s krizemi na Ukrajině a v Sýrii. „Ruskými prioritami pro rok 2016 byly vlivové a 

                                                 
8
 Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2015. Bezpečnostní informační služba (BIS). 

[online] [cit. 2017-01-12]. Dostupné z: https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-

informacni-sluzby-za-rok-2015-0032e412.html 
9
 Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2016. Bezpečnostní informační služba (BIS). 

[online] [cit. 2017-01-12]. Dostupné z: hhttps://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-

informacni-sluzby-za-rok-2016-d30334e2.html 
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zpravodajské operace vedené v rámci či na podporu hybridní kampaně v kontextu 

ukrajinské a syrské krize. Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a 

intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území ČR.“ 

Na bezpečnostní riziko spojené se šířením dezinformačních zpráv se zaměřilo i 

Ministerstvo vnitra České republiky, které v důsledku rostoucích rizik zřídilo od roku 2017 

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. To se má primárně věnovat domácím 

dezinformačním kampaním a šíření propagandy na internetu. Na svých webových 

stránkách
10

 tak toto oddělení například stručně popisuje dezinformační kampaně a s nimi 

spojená rizika, uveřejňuje nejrůznější analýzy a komentáře a zároveň nabízí základní 

pojmový slovník. 

 

1.3 Ruské dezinformační kampaně 

 V prostředí České republiky výrazně vzrostla přítomnost dezinformačních kampaní a 

propagandy ve prospěch Ruské federace po ukrajinské krizi z roku 2013.
11

 Bezpečnostní 

informační služba v této souvislosti ve své výroční zprávě za rok 2015 mimo jiné uvádí: 

„Jednoznačnou prioritou Ruské federace a jejích zpravodajských služeb bylo upevňování a 

další rozšiřování jejich vlivových kapacit v ČR. V případě Ruska se jednalo o snahu využít 

otevřeného i utajeného politického, mediálního a společenského vlivu k podpoře ruských 

ekonomických zájmů v Česku.“
12

 

Ruská federace svými dezinformačními kampaněmi míří primárně na Spojené státy 

americké a země Evropské unie. Nevyužívá přitom pouze prostředků dezinformačních 

kampaní, ale i dalších nástrojů, které mají se šířením manipulativních zpráv jednu 

společnou charakteristiku: cílenou nenápadnost. Rusko proto již delší dobu například 

skrytě podporuje extremistické strany v evropských zemích, jejichž hlavním tématem je 

kritika Evropské unie.
13

 

                                                 
10

 Webová adresa Centra proti terorismu a hybridním hrozbám: https://www.mvcr.cz/ [online] 
11

 BŘEŠŤAN, Robert, 2015. Cílem ruské informační války je i Česko a čeští novináři. [online] 7.1. 

[cit. 26. 1. 2018]. Dostupné z: 

https://hlidacipes.org/cilem-ruske-informacni-valky-je-i-cesko-a-cesti-novinari/ 
12

 Tamtéž 
13

 FOSTER, Peter, 2016. Russia occused of clandestine funding of European parties as US conducts 

major review of Vladimir Putin’s strategy. [online] 16.1. [cit. 26. 1. 2018]. Dostupné z: 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/12103602/America-to-investigate-Russian-

meddling-in-EU.html 

https://www.mvcr.cz/
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Prokázání financování takových stran ruskými prostředky bývá ovšem velmi 

komplikované, sama Evropská unie o tomto problému otevřeně informuje několik let.
14

 

Obrana proti tomu je přitom jen těžko realizovatelná, proto jsme v poslední době svědci 

stále se vyostřujících vztahů mezi západem a Ruskem. Nejedná se pouze o konflikt mezi 

Evropskou unií s Ruskou federací, na hrozby Putinovy politiky upozorňuje také 

Severoatlantická aliance (NATO). Jak Evropská unie, tak i NATO varují právě před 

nebezpečími ruských dezinformačních kampaní, kterým je na začátku 21. století nutné 

věnovat stále detailnější pozornost. Z tohoto důvodu obě organizace dokonce zřídily 

vlastní oddělení, která se tomuto fenoménu věnují. 

 

1.4 Charakteristiky dezinformačních kampaní 

1.4.1 Historický kontext 

K uplatňování manipulativních a úmyslně zavádějících zpráv se uchylovali lidé po 

celé dějiny. Díky historickým pramenům známe i první doložené příklady dezinformací, 

které jsou starší více než 2000 let. V knize Propaganda & Persuasion uvádějí její autoři 

Garth S. Jowell a Victoria J. O′Donnellová (2011, s. 54) „první úmyslné užití 

dezinformace jakožto nástroje manipulace“ během slavné řecko-perské bitvy u Salamíny 

z roku 480 př. n. l., kdy athénský vojevůdce Themistoklés pomocí triku oklamal krále 

Persie Xerxa. Themistoklés zfalšoval zprávy, tak aby si Peršané mysleli, že pocházejí 

z jejich řad a zachovali se přesně tak, jak potřebovali jejich autoři – manipulátoři. 

Podobných historických dokladů používání zmanipulovaných informací pro dosažení 

vlastních cílů v podání vládců a vojevůdců bychom našli celou řadu.
15

  

Vzhledem k cílům této práce hraje důležitou roli ve vývoji dezinformací období 

raného novověku, kdy spolu s vynálezem knihtisku došlo poprvé v historii k masivnímu 

rozšíření tiskovin. Knihtisk neumožnil pouze lepší dostupnost vzdělání pomocí produkce 

knih, ale položil také základy prvním novinám a časopisům v podobně, jak je známe dnes. 

Tiskoviny si navíc postupem času získaly celospolečenský dosah, a tím nabyly i značně 

bulvárního charakteru. Tiskoviny nejrůznějšího druhu získaly velkou popularitu v Londýně 

                                                 
14

 European Parliament resolution of 10 June 2015 od the state of EU-Russia relations. [online]. 2015 

[cit. 2018-10- 04]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-

0225_EN.html?redirect 
15

 DARNTON, Robert, 2017. The True History of Fake News. [online]. 13. 2. [cit. 2018-10-04]. 

Dostupné z: http://www.nybooks.com/daily/2017/02/13/the-true-history-of-fake-news/ 
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konce 18. století, kdy se v nich začalo objevovat mnoho zavádějících či vyloženě 

nepravdivých zpráv, které konzumovala široká veřejnost.
16

 Vzhledem k jejich bulvárnímu 

charakteru měly takové zprávy často podobu krátkých sloupků se zaměřením na 

celospolečenská témata a veřejný život známých lidí, tak jak je vidíme i v 

dnešních bulvárních plátcích.
17

 Kromě šíření klepů o společensky významných lidech však 

noviny nezřídka sloužily také mocenským bojům a útokům na politiky. 

 

1.4.2 Rozmach dezinformací ve 20. století 

K systematickému používání dezinformací jakožto mocenského nástroje s cílem 

poškodit druhou stranu především v politických otázkách došlo v první polovině 20. 

století. Tato praxe úzce souvisí s činností ruské tajné policie a zpravodajské služby Státní 

politická správa (GPU) (Manning, Rommerstein 2004, s. 82). V roce 1923 totiž předseda 

této organizace, ze které následně vzešla sovětská tajná služba KGB, Józef Unszlicht 

požadoval založení „speciální dezinformační kanceláře pro řízení aktivních 

zpravodajských operací“ (Manning, Rommerstein 2004, s. 82). Dezinformace se následně 

staly prostředkem sovětské bezpečnostní složky pro vedení informačních válek, které se 

nazývaly jako „aktivní opatření“ a jejichž součástí byly kromě padělání dokumentů právě i 

mediální manipulace.
18

  

Skutečný rozmach dezinformací přinesla druhá světová válka a následná desetiletí 

studené války, během kterých probíhaly velmi vyostřené formy propagandy na obou 

stranách konfliktu
19

. Ukázkový případ dezinformací představují tiskoviny nazvané 

Nachrichten für die Truppe (Zprávy pro vojáky)
20

, které ke konci druhé světové války 

shazovala spojenecká letadla nad územím nacistického Německa. 

                                                 
16

 Tamtéž 
17

 Tamtéž 
18

 GRIMES, David Robert, 2017. Russian Fake news is not new: Soviet Aids propaganda cost 

countless lives. [online]. 14. 1. [cit. 2018-10-04]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/science/blog/2017/jun/14/russian-fake-news-is-not-new-soviet-aids-

propaganda-cost-countless-lives 
19 

Jako velmi účinný nástroj propagandy se během druhé světové války používaly například plakáty, 

jak dokazuje například kniha Petera Darmana Posters of World War II: Allied and Axis Propaganda 1939-

1945. Historický přehled propagandy poskytl Philip Taylor v díle Munitions of Mind: War Propaganda from 

the Ancient World to the Nuclear Age. Propagandě během studené války se pak věnoval například Ladislav 

Bittman v knize Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce či publikace 

Cold-War propaganda in the 1950s editora Garyho D. Rawnsleyho.  
20 

Více o propagandistických tiskovinách za druhé světové války včetně Nachrichten für die Truppe 

v knize Flugblattpropaganda im 2. Weltkrieg Klause Kirchnera (1978)  
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Tyto noviny obsahovaly nepravdivé informace, které měly za úkol demoralizovat 

německé vojáky před závěrečnou fází války. Rovněž Hitlerovo Německo usilovalo o různé 

formy manipulace
21

, které měly za cíl zdiskreditovat země, proti kterým bojovalo. Od 

druhé světové války se tak na používání dezinformací nesoustředil pouze Sovětský svaz, 

ale dostaly se do pozornosti zemí po celém světě.
22

 To mimo jiné dokládá i samotný fakt, 

že právě během 50. let minulého století došlo k rozšíření původně ruského slova 

dezinformatsiya v anglickém jazyce.
23

  

K používání dezinformací v politických otázkách, a to převážně od 50. let, se 

uchylovali také Američané. Přesto v otázce systematické práce s manipulativními 

informacemi měl během celého 20. století navrch Sovětský svaz – Američané navíc svým 

podceněním situace v tomto ohledu Rusům nahrávali, neboť se této problematice začali 

poprvé aktivně věnovat až od 80. let minulého století.
24

 Stalo se tak primárně v souvislosti 

s kandidaturou Ronalda Reagana na amerického prezidenta. Reagan byl totiž znám svým 

tvrdým přístupem k Sovětskému svazu, a tak proti němu vycházelo několik dezinformací, 

za kterými stáli právě Rusové. Cílem bylo očernit Reaganovy kroky především v otázce 

zahraniční politiky. Proto vycházely zprávy o tom, že Reagan nese osobní odpovědnost za 

masivní zbrojení a podporuje represivní režimy. Jiné zprávy zase hlásaly, že potlačuje 

osvobozenecká hnutí. Symbol těchto snah pak představuje slogan „Reagan means war“ 

(Reagan představuje válku), o jehož zpopularizování se zasadily složky KGB.
25

 Kampaň 

ovšem dopadla neúspěšně a Ronald Reagan roku 1984 obhájil prezidentský úřad. Nicméně 

od té doby se o praktiky dezinformací začali zajímat také Američané. 

Během studené války nezůstalo v otázce dezinformací pasivní ani Československo 

coby satelit Sovětského svazu. O detailech takového počínání se později rozepsal ve své 

knize The KGB and soviet disinformation: an insider’s view čelní představitel Státní 

bezpečnosti zodpovědný za dezinformace Ladislav Bittman (Bittman 1985). Známým 

případem velké dezinformační kampaně se stala tzv. operace Neptun z roku 1964, za 

                                                 
21

 Welch, David: “Today Germany, Tomorrow the World”: Nazi propaganda and Total War, 1943-

45. In: WELCH, David (ed.). Propaganda, power and persuasion: From World War I to wikileaks. London: 

IB Tauris, 2014 
22

 Viz 13 
23

 Definition of disinformation in English [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/disinformation 
24

 Viz 13 
25

 WALTON, Calder, 2016. „Active measures“: a history of Russian interference in US elections. 

[online]. 23. 12. [cit. 2018-10-20]. Dostupné z: http://www.prospectmagazine.co.uk/science-and-

technology/active-measures-a-history-of-russian-interference-in-us-elections 
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kterou stála právě československá Státní bezpečnost
26

. Operace Neptun měla za cíl obvinit 

západní politiky z kolaborace s nacisty během druhé světové války pomocí fingovaného 

objevení dobových dokumentů na dně Černého jezera. Událost vyvolala celosvětový ohlas 

a o jejím pravém pozadí promluvil samotný Ladislav Bittman po své emigraci do 

Spojených států amerických až v 70. letech. 

Závažnost podobných mystifikačních kampaní tkví především v tom, že i přes 

odhalení jejich zfalšování mohou na dlouhou dobu ovlivnit názory mnoha lidí. Svědčí o 

tom například další případ velké dezinformační kampaně z 80. let 20. století, během které 

se Sovětský svaz pokoušel přesvědčit celý svět o tom, že virus HIV ve skutečnosti vyvinuli 

Američané ve své tajné laboratoři biologických zbraní ve Fort Detricku. Kauze se detailně 

věnovalo i Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických ve své zprávě o propagandě 

z let 1986-1987.
27

 Přestože se posléze prokázala nepravdivost tohoto obvinění, jak ukázal 

výzkum z roku 2005
28

, velké procento Afroameričanů i po 20 letech stále věřilo tomu, že 

AIDS vznikl v americké vládní laboratoři nebo že virus HIV vynalezl člověk. Takové 

případy poukazují na pravá rizika dezinformačních kampaní, která manipulují veřejným 

míněním a to i v dlouhém časovém období. 

 

1.5 Modernizace médií a vznik masového publika 

Pro celosvětový rozmach dezinformací byla zcela zásadní „modernizace médií a 

masových sdělovacích prostředků“.
29

 Rozvoj bezdrátového telegrafu, tisku, rádia, filmu a 

fotografií totiž umožnil vytvoření masového publika, na které mohou manipulátoři 

poměrně snadno cílit. Všechna tato média pak vytvářejí specifické kanály, kterými se 

mohou dezinformace šířit. Dříve bylo šíření manipulativních zpráv omezeno výhradně na 

mluvený a psaný jazyk, což značně omezovalo jejich šíření a působení na cílové 

                                                 
26

 Operace Neptun – nejúspěšnější dezinformační akce komunistické tajné služby. [online]. 21. 7. 2013 

[cit. 2018-10-22]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1086380-operace-neptun-nejuspesnejsi-

dezinformacni-akce-komunisticke-tajne-sluzby 
27

 Soviet Influence Activities: A Report on Active Measures and Propaganda, 1986-87. 1987. 

Dostupné z: https://www.globalsecurity.org/intell/library/reports/1987/soviet-influence-activities-1987.pdf 
28

 DERVARICS, , Charles, 2005. Conspiracy beliefs may be hindering HIV prevention among African 

Americans. [online]. 1. 2. [cit. 2018-10-28]. Dostupné 

z:https://www.prb.org/conspiracybeliefsmaybehinderinghivpreventionamongafricanamericans/ 
29
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publikum.
30

 Na utvoření masového publika měly zásadní podíl technologické i sociální 

proměny 19. století. Jak dokládá Jan Jirák a Barbara Köpplová (2007, s. 28-29), vytvoření 

masového publika coby „málo diferencované skupiny izolovaných konzumentů médií“ 

způsobily „technologické inovace (užití páry a později elektrické energie, rychlolisu a 

později rotačky, telegrafu a ještě o něco později telefonu) spolu s rozvojem distribučních 

možností (hlavně železniční dopravy) a nárůstem potenciální čtenářské obce (především 

díky vzrůstající gramotnosti vyvolané zaváděním všeobecné školní docházky a rozšíření 

volného času).“ Na základě toho pak bylo možné těmto masám předkládat konkrétní 

informace. 

„Ve společnosti moderní, industriální, hrají masová média jedinečnou a 

nezastupitelnou roli faktoru, který může zajišťovat sociální soudržnost, podporovat 

rozdělení moci a společenskou komunikaci“ (Jirák, Köpplová 2007, s. 26). Autoři si také 

všímají dalšího podstatného aspektu masových médií – a sice toho, že jejich role může být 

podle přenášeného sdělení vnímána jak pozitivně, tak také negativně. Na masová média 

totiž můžeme pohlížet zároveň jako na nástroj „zajištění stability demokratické společnosti 

(např. tím, že média v prostředí garantujícím svobodu projevu potenciálně umožňují 

prezentaci všech názorů) i jako na podporu stávajícího rozdělení moci (tím, že média 

fakticky některé názory, typy informací, postoje či vzorce chování upřednostňují a jiné 

přehlížejí)“ (Jirák, Köpplová 2007, s. 26). 

To je pro studium dezinformací velmi zásadní rys moderních masových médií. Tato 

„negativní“ stránka médií navíc může být podtržená také jejich zneužitím ve prospěch 

manipulátorů třetí strany. Nemusí tedy sloužit jen k podpoře „stávajícího rozdělení moci“, 

ale právě k jeho narušení. Právě tento aspekt bývá využíván v moderních hybridních 

válečných konfliktech. Rozvoj médií a informačních technologií pak výrazně akcelerovaly 

nové technologie druhé poloviny 20. století v souvislosti s vynálezem počítačů a internetu.  

 

1.5.1 Příjemci médií 

Proměnu společnosti vzhledem ke komunikačnímu a technologickému vývoji 

kritizuje francouzský kulturní teoretik Paul Virilio. Ve známé knize Informatická bomba 

                                                 
30

 K výzkumu teorie masové komunikace lze přistupovat z různých oborových perspektiv, jak 

například představil britský odborník na média a komunikaci Denis McQuail ve své knize Úvod do teorie 

masové komunikace.  
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(Virilio 2000) kritizuje především to, že nové informační technologie razantně zhoršují 

percepční schopnosti příjemců. Zdůrazňuje také, že jsme se na nich v dnešní době stali 

závislí. Virilio zároveň varuje před zneužitím těchto informačních kanálů, které mohou 

snadno podléhat cenzuře, politickým účelům či propagandě. V důsledku toho máme menší 

kontakt s realitou, kterou nám stále ve větší míře zprostředkovávají právě technologie, 

které ji také specifickým způsobem upravují. Na opačné straně názorového spektra pak 

stojí například teoretik nových médií Lev Manovich (2018), jehož kniha Jazyk nových 

médií naopak představuje pozitivní dopady informačních technologií. Pokud bychom měli 

oba autory srovnat, narazíme na konkrétní bod, kde se Virilio a Manovich rozdělují,– ten 

představuje rozdílně pojatá role příjemce informací. Zatímco Virilio jej staví do role 

pasivního konzumenta zmanipulovaných mediálních sdělení, Manovich zdůrazňuje jeho 

aktivní roli. 

1.5.2 Sociální sítě 

Kategorií samu o sobě ve vývoji nových informačních technologií pak v souvislosti 

s rozvojem internetu představují sociální sítě, které hrají v otázce dezinformací velmi 

podstatnou roli. Tyto platformy totiž umožňují bleskurychlé šíření neověřených zpráv 

dezinformačního charakteru, kvůli kterým většina sociálních sítí zavádí mimořádná 

opatření, a to i ve spolupráci s klasickými médii.
31

 Rizika spojená se šířením dezinformací 

na sociálních sítích navíc posilují data o tom, kolik lidí v současnosti čerpá zprávy právě ze 

sociálních sítí – podle aktuálního výzkumu
32

 organizace Pew Research Center ve 

Spojených státech amerických totiž celých 62 % dospělých čerpá zprávy ze sociálních sítí. 

Sociální sítě tak do značné míry nahrazují klasické zpravodajství
33

, kde šíření zpráv 

podléhá různým typům ověřovacích mechanismů, což posiluje jejich důvěryhodnost. 

 

                                                 
31

 RŮŽIČKA, Jan, 2016. Sociální sítě v roce 2016: válka klonů a dezinformací. [online]. 20. 12. [cit. 

2018-11-27]. Dostupné z:  https://www.respekt.cz/echo/socialni-site-v-roce-2016-valka-klonu-a-

dezinformaci 
32

 GOTTFRIED, Jeffrey, SHEARER, Elisa, 2016. News use across Social media platforms 2016. 

[online]. 26. 5. [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-

media-platforms-2016/ 
33

 Průzkum: sociální sítě nahrazují zpravodajství, online zprávy čtou více muži než ženy.  [online]. 5. 

10. 2017 [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: https://mediahub.cz/media/1038767-pruzkum-socialni-site-

nahrazuji-zpravodajstvi 
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1.6 Definice dezinformace 

Jak ale můžeme rozpoznat dezinformace a v čem spočívá jejich manipulativní 

charakter? Obecně lze dezinformaci definovat jako „úmyslně nesprávnou či zkreslenou 

informaci, která je záměrně implantována do informační soustavy oponenta se záměrem 

ovlivnit jeho aktivity“ (Reifová 2004, s. 45). V této definici vystupují do popředí 

nejdůležitější rysy dezinformací, které mají uplatnění i v hybridních válkách. 

Jednoznačnou snahou je zde manipulace oponenta, čehož využívají politické režimy 

k ovlivňování veřejného mínění na území jiných států – to je také důvod, proč se po celém 

světě zavádějí legislativní opatření proti šíření dezinformací. Dezinformační kampaně 

mohou zároveň sloužit k manipulacím jak veřejného mínění, tak i pouze velmi úzké 

skupiny lidí, např. vlivných představitelů jednotlivých států. Ve druhém případě pak 

dezinformace často zůstávají utajené a široká veřejnost se o nich nemusí nikdy dozvědět 

(Bittman 1985, s. 49).  

Slovník Oxford Dictionaries dezinformace definuje jako „nepravdivé informace, 

které jsou určeny ke klamání a vycházejí zejména z propagandy vládních organizací 

s cílem ovlivnit konkurenční síly a média“.
34

 Na podobné aspekty klamavých informací 

poukazuje také definice analytičky Výzkumné služby Evropského parlamentu Naji 

Bentzenové (2015, s. 1), která dezinformace označuje jako „šíření záměrně nepravdivých 

informací, které jsou poskytovány vládou nebo jinými zástupci cizí moci do sdělovacích 

prostředků, s úmyslem ovlivnit politiku nebo názory těch, kteří danou informaci obdrželi“.  

V obecné rovině lze za dvě hlavní charakteristiky dezinformací označit zaprvé 

nepravdivost informace a zadruhé záměr klamat (Nimmo 2016). To je velmi důležité si 

uvědomit zejména proto, abychom dokázali konkrétní případy dezinformací jasně určit, 

neboť dezinformace jsou nebezpečné zejména v tom ohledu, že se ve většině případů snaží 

působit důvěryhodně a vyvolávat tak zdání objektivnosti. 

Ben Nimmo proto představil vlastní postup, jak můžeme identifikovat to, že má 

zpráva dezinformační charakter. Nazval jej ABC metoda
35

. Říká nám, že přestože samotný 

důkaz toho, že informace je úmyslně klamavá, je těžké podat, tak může být rozuzlován 

pomocí tří klíčových kritérií. Těmi jsou přesnost faktických tvrzení, vyváženost 
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 Nimmo, Ben. Identifying disinformation: an ABC. Brusel: Institute for European Studies, 2016. 

Dostupné z: http://www.ies.be/files/PB%202016:01%20Ben%20Nimmo.pdf 
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zpravodajství a důvěryhodnost použitých zdrojů. Metodu doporučuje zejména odborníkům 

při pátrání po tom, zdali se jedná o dezinformaci či nikoli. „Cílem této ABC metody je 

poskytnutí akademikům, analytikům a politikům operační metodu, pomocí které mohou 

určit, zda v konkrétním případě můžeme mluvit o dezinformaci“ (Nimmo 2016, s. 1). 

Podle českého novináře Ondřeje Kundry, který se tématu dezinformací dlouhodobě 

věnuje, je podstata dezinformací dnes stejná jako v minulosti. Největší změna nastala 

podle Kundry v tom, že ji nyní vlády systematicky používají v moderním způsobu boje. 

Kundra dezinformaci definuje jako „informaci, která je zkreslená, nepravdivá a má nás 

nějakým způsobem manipulovat. Nyní je nové jenom to, že se dostala do oficiální 

vojenské doktríny jako nový moderní způsob boje, který moc nestojí. Ale má velké účinky 

a díky moderním technologiím se dezinformace šíří daleko rychleji, sofistikovaněji a 

zároveň jsou komplikovaněji čtenáři odhalitelné.“
36

  

                                                 
36

 Nová světová válka. [online]. [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/valka-dezinformace-fake-

news/r~7bfb35b23bb311e7886d002590604f2e/?redirected=1525547561 
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1.6.1 Misinformace 

Při zabývání se tématem dezinformací můžeme v literatuře často narážet na pojem 

„misinformace“. Misinformace sdílí s dezinformacemi mnoho podobných charakteristik, 

proto často bývají oba pojmy zaměňovány. Pro správné pochopení pojmu „dezinformace“ 

je nicméně velmi důležité upřesnit si přesné vymezení obou pojmů. 

„Misinformace“ se oproti „dezinformaci“ odlišuje primárně svou neintencionální 

klamavou povahou. Zjednodušeně ji proto můžeme označit jako neúmyslně nesprávnou 

informaci (Bentzenová 2015, s. 2). Zatímco dezinformace jsou vytvářeny a šířeny se 

záměrem ovlivnit příjemce zprávy zamýšleným způsobem, u misinformací dochází pouze 

k nesprávné interpretaci zprávy bez záměru autora. Přestože v teoretické rovině je 

vymezení obou pojmů jednoznačné, v praxi není snadné přesně určit, zda se jedná právě o 

misinformaci anebo dezinformaci. 

„Misinformace je nesprávná nebo zavádějící informace, která není šířena ani 

systematicky, ani úmyslně s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří ji přijímají. 

Ačkoliv se jedná o neutrální jev, mohou misinformace v případech, kdy jsou šířeny ve 

velkém rozsahu a bez náležité opravy, vést ke stejnému výsledku, jako dezinformace – 

tedy k přijetí rozhodnutí nebo osvojení názorů na základě nepravdivých informací,“ 

vysvětluje podstatu misinformace Ministerstvo vnitra České republiky.
37

 Ministerstvo 

zároveň upozorňuje na tzv. praní špinavých informací (anglicky information laundering), 

které vysvětluje tak, že „postupně na sebe odkazující zdroje vedou k tomu, že se původně 

špinavý nebo nijak nezjištěný, neprokázaný původ informace postupně ‚očistí‘ tím, že ho 

převezmou i seriózní média“.
38

 

 

  

                                                 
37

 Definice dezinformací a propagandy. [online] [cit. 26. 1. 2018]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.aspx 
38
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1.7 Psychologické a sociální předpoklady 

Při komplexní analýze dezinformací je potřeba se zaměřit také na roli příjemců 

těchto zpráv. Jak dokazuji v této kapitole, důležitou složku v šíření dezinformací 

představují totiž psychologické a kognitivní vlivy. Od druhé poloviny 20. století proběhlo 

mnoho výzkumů zaměřujících se v souvislosti s konzumací informací právě na 

psychologickou stránku lidí. Ukázaly přitom, že pro nekritické přijímání informací máme 

vrozené předpoklady.
39

 Závěry těchto výzkumů nám umožňují pochopit důvody efektivity 

dezinformací a proč mají lidé sklony jim důvěřovat. 

 

1.7.1 Kognitivní vlivy 

Ve většině situací se rozhodujeme pouze na základě naší intuice, nikoli na základě 

pečlivě zvážené logické interpretace. Tuto tendenci vystihuje takzvaný princip nejmenšího 

úsilí, který způsobuje to, že se lidé uchylují k méně namáhavým způsobům rozhodování. 

Princip nejmenšího úsilí popsal americký lingvista George Zipf roku 1949 v knize Human 

Behavior and The Principle of Least Effort a vysvětluje jím způsob lidského chování v 

nejrůznějších oblastech a etapách života. 

1.7.1.1 Konfirmační zkreslení 

Naši tendenci vybírat si schůdnější cestu při výběru informací podporuje také 

sociálně-psychologický pojem „konfirmační zkreslení“
40

 (anglicky confirmation bias), 

kterému se ve svých studiích a výzkumech věnovalo několik vědců. Konfirmační zkreslení 

ve stručnosti způsobuje, že při vyhodnocování informací dochází k selektivnímu výběru 

toho, s čím souhlasíme. Nezajímá nás proto objektivita, ale žádáme potvrzení našich již 

utvořených názorů – a naopak zcela ignorujeme ty informace, které se nám je pokoušejí 

nabourat. Tento druh kognitivního zkreslení navíc ovlivňuje také naši paměť. Ve výsledku 

si tak snáze rozpomeneme na událost, ke které nás pojí příjemné anebo naopak silně 

emocionálně podbarvené vzpomínky. Konfirmační zkreslení tak opět potvrzuje fakt, že se 

při našem jednání nerozhodujeme logicky, ale mnohem více intuitivně a emocionálně. 

                                                 
39

 SUNDAR, Shyam S., 2016. Why we fall for fake news: The psychology of online news consuption. 

[online]. 12. 11. [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: http://www.newsweek.com/why-we-fall-fake-news-529777 
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Dopadem konfirmačního zkreslení na upevňování našich postojů se ke konci 70. let 

20. století zabývala skupina vědců na Stanfordově univerzitě (Lord, Ross, Lepper 1979). 

Ve svém výzkumu se zaměřili na to, jak lidé reagují na informace, které potvrzují a 

vyvracejí jejich názory. Skupině 48 studentů s rozdílnými názory na trest smrti proto vědci 

dali dvě studie s opačnými závěry ohledně relevance trestu smrti. Jak vědci očekávali, 

studenti hlasující pro trest smrti hodnotili studii podporující jejich postoje jako průkaznější 

a přesvědčivější a naopak studenti s negativním postojem k trestu smrti vychvalovali 

druhou studii. Nejenže vědci došli k závěru, že ani empirické důkazy nemusí změnit naše 

již předem vytvořené postoje, ale dokonce mohou způsobit polarizaci našich názorů na 

daný problém. 

Se zjištěními podporujícími teorii konfirmačního zkreslení přišel ve druhé polovině 

minulého století také rakousko-americký sociolog Paul Felix Lazarsfeld, který své 

výzkumy prezentoval v knize The people's choice; how the voter makes up his mind in a 

presidential campaign (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet 1968). Se svými kolegy podal pomocí 

výzkumů důkazy o tom, že při politických kampaních věnujeme mnohem více pozornosti 

straně (či konkrétnímu kandidátovi), se kterou názorově souzníme. Tím se utvrzujeme se 

svým již zažitých názorech, které měníme jen velmi těžko. Naše sklony k rozhodování 

podléhající konfirmačnímu zkreslení však nesouvisí se vzděláním ani inteligencí. 

Vysvětlení těchto jevů napomáhají také odhalení psychologů. Daniel Kahneman ve 

knize Myšlení rychlé a pomalé z roku 2011 přišel s teorií duality lidské kognice, která 

vysvětluje výše zmíněné fenomény z pohledu lidského myšlení. Kahneman v knize 

rozděluje naše myšlení na dvě složky, které spolu určitým způsobem kooperují. Na naše 

rozhodování a jednání má největší vliv tzv. pomalé myšlení, které Kahneman označuje 

jako Systém 1 (Kahneman 2012, s. 444). Pro tento způsob myšlení je charakteristická 

určitá bezděčnost a automatičnost, v jeho důsledku se rozhodujeme spontánně, rychle a 

především na základě emocí. Kahneman zmiňuje, že toto tzv. rychlé myšlení nemůžeme 

vypnout, je intuitivní a ve většině případů podléhá konfirmačnímu zkreslení (Kahneman 

2012, s. 278). Proti němu stojí tzv. pomalé myšlení, Systém 2, které naopak pracuje 

analyticky a přísluší pouze lidem. Zapojení Systému 2 ovšem vyžaduje mnoho úsilí, je pro 

nás velmi namáhavý a navíc vyžaduje sebekontrolu. Můžeme také říct, že Systém 2 

kontroluje Systém 1, kvůli spontánnosti rychlého myšlení však ve většině případů jednáme 

zkratkovitě a na základě vlastních pocitů. 
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Z těchto důvodů nemůžeme paušálně tvrdit, že na přijímání dezinformací má 

dominantní vliv nižší vzdělání nebo nedostatek racionality. Ověřování informací do velké 

míry ovlivňuje daleko více naše motivace ke kritickému myšlení. Tímto tématem se 

zaobíral ve své knize Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain také 

například neurolog Antonio Damasio (2005). Autor kritizuje dlouhodobé zaměření vědců 

na kognitivní stránku lidského mozku na úkor té emocionální. Z Damasiových výzkumů 

ovšem vyplývá, že v procesu rozhodování hrají důležitější roli naše emoce než racionalita. 

Logika podle Damasia může dokonce přispívat k našemu utvrzení v již vytvořených 

názorech, a to i při vyhodnocování nových zpráv a informací.  

Pokud se setkáme s informací, která odporuje našemu dosavadnímu přesvědčení, má 

na nás při jejím vyhodnocování vliv také stav tzv. kognitivní disonance. Tento stav 

způsobuje nepříjemné emocionální pnutí, které silně ovlivňuje to, jak se při nakládání 

s touto informací zachováme – nejčastěji pak dochází k tomu, že jedinec informace popře 

nebo jinak přizpůsobí svým postojům. Teorií kognitivní disonance se jako první zabýval 

sociální psycholog Leon Festinger.
41

 

1.7.1.2 Dezinformační efekt 

Další kognitivní zkreslení představuje tzv. dezinformační efekt
42

, který má přímý 

vliv na naši paměť. Podle vědeckých zjištění je poměrně snadné zpětně poupravit, či 

rovnou změnit vzpomínky jedince na konkrétní událost. K ovlivnění paměti stačí například 

položit jedinci několik manipulativních otázek zahrnující nepravdivé informace. Jeden 

z výzkumů dezinformační efekt prokazoval na vzpomínkách svědků na autonehodu. 

Účastníci výzkumu nejprve zhlédli video se srážkou dvou automobilů a následně 

odpovídali na otázky výzkumníků. Ti zjistili, že odpovědi výrazně ovlivňuje už pouhá 

formulace otázky. Účastníci experimentu na otázku „jak rychle vozy jely“ odpovídali totiž 

jinak než v případě dotazu „jakou rychlostí se vozy řítily“. Zjištění má vysokou hodnotu i 

pro analyzování konzumace dezinformací – mystifikační zprávy totiž mohou ovlivnit 

vzpomínky lidí na uplynulé události a to i v případě, kdy mohli být jejími přímými svědky. 

                                                 
41

 Leon Festinger teorii sociální disonance poprvé důkladně popsal ve své studii z 50. let 20. století 

pod názvem Cognitive consequences of forced compliance.  
42

 CHERRY, Kendra, 2018. The Misinformation effect and False Memories. [online]. 2. 6. [cit. 2018-

12-15]. Dostupné z: https://www.verywellmind.com/what-is-the-misinformation-effect-2795353 
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1.7.1.3 Sleeper effect 

Na problémy při vyhodnocování událostí nebo zpráv s odstupem času poukazuje také 

tzv. sleeper effect.
43

 Tento pojem popisuje jev, kdy je jedinec vystaven informaci 

pocházející z nedůvěryhodného zdroje. I přestože je daný člověk s pochybností zdroje 

obeznámen, postupem času v paměti přetrvává pouze vzpomínka na konkrétní informaci, 

zatímco původ informace je kognitivními procesy upozaděn. 

Výše zmíněné výzkumy a závěry odporníků věnujících se vlivům kognice na naše 

rozhodování a jednání ukazují principy, s jakými dezinformační zprávy pracují. Jejich 

úspěšnost spočívá ve vysoké míře právě v tom, že cílí na emoční stránku příjemce, která 

ovlivňuje jejich následné chování a rozhodování, podobně jako marketingové a PR 

strategie. Závěry nám také ukazují, že problematika dezinformací nesouvisí pouze s úrovní 

vzdělání konzumentů zpráv a mírou jejich racionality – oboje totiž podléhá širším 

kognitivním vlivům, což je při práci principy fungování dezinformací zcela klíčové 

poznání. Obranu před působením dezinformačních zpráv zaručuje pouze osobní motivace 

ke kritickému vyhodnocování předkládaných zpráv, ověřování zdrojů i otevřenost 

informacím z jiného názorového spektra. 

 

1.7.2 Sociální vlivy 

Nakládání s informacemi na základě emocionálního jednání se značně projevuje na 

sociálních sítích, kde jednáme ve vysoké rychlosti bez používání kritického myšlení. 

Sociální sítě zároveň podporují několik sociálních fenoménů, které přispívají k šíření 

dezinformačních zpráv. Lidé mají tendenci ke sdružování se ve skupinách stejně 

smýšlejících jedinců a platformy sociálních sítí tuto tendenci výrazně ulehčují. Jejich 

algoritmy navíc takové skupiny ještě více izolují, neboť svým uživatelům primárně 

nabízejí personalizovaný obsah, u kterého je větší pravděpodobnost, že na něj bude 

uživatel reagovat. Důvody k tomu jsou čistě marketingové – napomáhají přesnému cílení 

inzertních kampaní, ze kterého společnostem provozujícím sociální sítě plyne nejvíce 

peněz. Ve výsledku se uživatel ocitá v tzv. sociální bublině (v angličtině se nejčastěji 
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setkáváme s termínem filter bubble
44

), která jej izoluje od lidí s jinými názory a 

preferencemi. Ve výsledku se tak člověk sdružuje jak v reálném, tak i ve virtuálním 

prostoru pouze s lidmi s podobným světonázorem a spolu s nimi se ocitá v určité 

informační bublině, která ovšem jedinci vyhovuje. Téma sociálních bublin přitom úzce 

studuje především sociální psychologie. Yirka a kol. ve své studii
45

 poukázali na to, že 

sdružování lidí ve skupině jedinců s podobnými názory má také za následek to, že roste 

víra ve sdílené informace a tím zároveň klesá motivace k ověřování.  

 

1.7.3 Publikum dezinformačních zpráv 

Zmínil jsem, že za důvěru v dezinformace a za jejich šíření nemůže pouze nedostatek 

racionality, ale spíše zkratkovité a emocionální jednání. Dezinformaci odhalíme pouze 

mentálním úsilím při zapojení kritického myšlení – nemusí tak proto záležet na úrovni 

dosaženého vzdělání, zda dezinformacím budeme věřit nebo ne. Jak totiž odhalil 

průzkum
46

 šíření a konzumace falešných zpráv v souvislosti s posledními prezidentskými 

volbami u nás, dezinformacím důvěřovali lidé bez ohledu na vzdělání. 

Podstatný faktor pro určení průměrného návštěvníka dezinformačních portálů 

představuje věk. Čtenářskou základnu dezinformačních serverů bychom mohli rozdělit na 

dvě části
47

. Do skupiny s vyšším průměrným věkem se řadí lidé nad 60 let nižšího 

vzdělání, kteří nejsou spokojení se současnou situací. Převažuje u nich také zklamání 

z vývoje po roce 1989. Jsou to lidé důvěřiví všem zprávám ze svého okolí, které neověřují 

a dále šíří. Druhou skupinu pak tvoří naopak mladí lidé, kterým se nepodařilo v dnešním 

světě prosadit. 
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Jak odhalila výzkumná zpráva
48 

Centra prevence rizikové virtuální komunikace 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společnosti Seznam.cz, senioři 

jsou také aktivními šiřiteli především emailového spamu, jehož podstatnou část tvoří právě 

dezinformace. Platí také to, že senioři bývají citlivější na kontroverzní témata, která v nich 

vyvolávají pocit strachu. Ze stejné výzkumné zprávy pak můžeme vyčíst, že emaily 

varující před nebezpečím (např. migrace, islám) aktivně rozšiřuje mezi své známé 35 % 

osob ve věku 55-64 let a dokonce 47 % osob starších 65 let – jak autoři zprávy uvádějí, 

pravdivé i nepravdivé zprávy o politickém dění sdílí senioři až šestkrát častěji než mladší 

lidé.  

Senioři také velmi často nedbají na kontrolu zdrojů, odkud informace pocházejí. 

Podle výše citované zprávy tak více než 40 % uživatelů starších 55 let takové informace 

dále šíří, a to nejčastěji právě pomocí emailu. Konkrétní projev těchto tendencí pak 

představuje například kauza seniora Jaromíra Baldy, který dezinformačním zprávám 

ohledně tzv. migrační krize podlehl natolik, že roku 2017 způsobil nehodu vlaku s cílem 

upozornit na nebezpečí imigrantů přicházejících do České republiky.
49

  

 

1.8 Mediální a informační gramotnost 

Na důvěru lidí v dezinformační zprávy má podstatný vliv také úroveň mediální a 

informační gramotnosti,
50

 která napomáhá správnému zhodnocování zdrojů i obsahu 

mediálních sdělení. Právě mediální gramotnost je pak zvláště důležitá v dnešní době, kdy 

média hrají stále aktivnější roli ve společnosti. „Aktivní vstup médií do sociálně 

komunikačního života společnosti zvyšuje potřebu členů společnosti znát povahu, 

podstatu, určující faktory a pravidelnosti tohoto působení. Utváří se tak nová svébytná 

kompetence – mediální gramotnost“ (Jirák, Wolák 2007, s. 6). Mediální gramotnost se tak 

stává novou „dimenzí současného člověka“ (Jirák, Wolák 2007, s. 7).  
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Konkrétní rysy mediální gramotnosti lze ilustrovat na dovednostech a schopnostech 

jedince, který se dokáže orientovat ve struktuře médií a kriticky zhodnocovat jejich obsah. 

Mediálně gramotný člověk by měl disponovat následujícími schopnostmi (Niklesová 

2010): Zaprvé by se měl dokázat orientovat v textech a mluvených projevech a rozlišit v 

nich podstatné informace od nepodstatných. Citlivě by měl také rozpoznat skryté významy 

sdělení, konkrétní manipulační techniky a také nepřesné či neúplné informace. Důležitou 

schopnost představuje také schopnost odlišení objektivně pravdivých a podložených 

informací od fabulací, subjektivních tvrzení či nepodložených faktů. V neposlední řadě by 

mediálně gramotný člověk měl zvládnout jasnou formulaci myšlenek a jejich zaznamenání. 

Nedostatečná mediální gramotnost se u lidí projevuje přílišnou důvěrou v médii 

předkládané informace. Proto musíme rozlišovat mezi mediální gramotností informační 

gramotností – přestože se jedná o vzájemně provázané termíny. Informační gramotnost 

můžeme stručně definovat jako „schopnost efektivně vyhledávat a hodnotit informace 

vztahující se k určité potřebě“ (Behrens 1994, s. 312). Vilém Sklenák navíc upozorňuje v 

této souvislosti na informační přesycení a nepřesné informace v době internetu. „Uživatelé 

musejí informace hodnotit – hodnocení informací je jednou z podstatných složek 

informační gramotnosti“ (Sklenák 2001, s. 370). 

Podle mediálního analytika Milana Šmída je z hlediska mediální gramotnosti 

nejdůležitější dovedností schopnost „kritického přístupu ke všemu, co nám současná média 

včetně těch nových internetových nabízejí k uvěření“.
51

 Kritický přístup k vyhodnocování 

zpráv a informací se netýká pouze starších lidí, kteří patří k nejčastějším konzumentům 

dezinformačních zpráv, ale naopak se musí rozvíjet už od dětství. Šmíd zároveň dodává, že 

mediálně gramotný a vzdělaný člověk nepropadá v takové míře katastrofickým zprávám o 

stavu dnešního světa, a tím pádem se nenechá tak ovlivnit emocemi jako jedinec, který věří 

všemu, co si v médiích přečte. 

Víření emocí je zároveň společnou charakteristikou dezinformačních serverů u nás i 

ve světě. Jak ukázal výzkum, zprávy na českých dezinformačních serverech obsahují 

negativní zpravodajství v 17 % obsahu, v případě tématu migrační krize pak vzbuzoval 

negativní emoce každý třetí článek (Gregor, Vejvodová 2016). Těmito prostředky se 

dezinformační servery snaží o prohloubení nedůvěry čtenářů k zavedeným klasickým 
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médiím i politickým strukturám, což je hlavní úkol jejich manipulativních technik. 

Rozhodování na základě emocí má za následek to, že lidí podléhají mediálním 

manipulacím a nesprávně vyhodnocují předkládané informace.  
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PROPAGANDA 

V souvislosti s dezinformacemi jakožto manipulačními nástroji se úzce pojí pojem 

„propaganda“. Propaganda a dezinformace mají k sobě velmi blízko, můžeme proto tvrdit, 

že „propaganda a dezinformace jsou vzájemně propojené termíny a jejich používání se 

někdy zaměňuje“ (Bentzenová 2015, s. 1). Propagandu v současnosti značně ulehčuje 

rozvoj masových sdělovacích prostředků. „Propaganda přišla spolu s věkem 20. století. 

Rozvoj masových médií a multimédií poskytl propagandě úrodnou půdu, globální konflikt 

navíc přinesl impuls potřebný pro její vzestup“ (Welch 2014, s. 25).  

 

1.9 Definice propagandy 

Konkrétní definice propagandy se od sebe ovšem často liší.
52

 Protože je však koncept 

propagandy zcela zásadní motivací k vytváření a šíření dezinformací (mohli bychom také 

naopak říct, že je samotným účelem šíření dezinformací), představím definice z různých 

časových období, aby mohlo dojít k ilustraci proměny toho, jak byla a je propaganda 

chápána z různých teoretických perspektiv. 

Propaganda sehrála velmi důležitou úlohu při nástupu hlavních totalitních ideologií 

20. století – komunismu a nacismu. Tyto ideologie totiž vytvářejí společenské podmínky, 

které podle Noama Chomského a Edwarda Hermana
53

 svým způsobem umožňují šíření 

propagandy. Podle pojetí těchto autorů totiž propaganda představuje případ, při kterém 

dochází k uplatňování moci elit nad neprivilegovanou veřejností a její systém jde nejlépe 

pozorovat v zemích s vysokou byrokratickou mocí, kde se vyskytuje monopolní kontrola 

nad médii, často doprovázena oficiální cenzurou (Chomsky, Herman 1988, s. 257). 

V takových systémech média slouží elitním složkám. Podle Chomského a Hermana (1988, 

s. 257) je totiž důležitou funkcí masových médií kromě pobavení a informování 

společnosti také vštěpování hodnot a způsobů jednání, sloužících k začlenění občanů do 
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institucionálních struktur širší společnosti – což právě vyžaduje systematickou 

propagandu. 

Od konce studené války se propaganda stala velmi důležitou a integrální součástí 

nových hybridních válek (Jowett, O’Donnell 2012, s. 211). Jednou z jejích nejvýraznějších 

podob v současnosti jsou právě dezinformační kampaně, které ovšem nemusí sloužit 

výhradně elitním složkám státu ke kontrole svých občanů, ale naopak k šíření propagandy 

na území jiných států. 

Podobně jako u dezinformací, i u propagandy se jedná o záměrnou a systematickou 

manipulaci, která má za cíl ovlivnit veřejné mínění a tím i chování veřejnosti přesně tím 

způsobem, jak si žádá manipulátor. Definice autorů Gartha S. Jowetta a Victorie J. 

O’Donnellové se zaměřuje na proces komunikace a na jeho účel – a proto je také 

relevantní pro tuto práci. „Propaganda je úmyslná a systematická snaha utvářet vnímání, 

manipulovat s kognitivním poznáváním a řídit přímé chování za účelem dosažení odezvy 

ve shodě s požadovaným záměrem propagandisty“ (Jowett, O’Donnell 2012, s. 7) 

Přesně tuto definici používá také Bezpečnostní informační služba. BIS dále doplňuje, 

že „propagandu (dezinformace, klamy atp.) je nutno hodnotit z pohledu záměru 

propagandisty – cizí moci – a v širším kontextu informační a nelineární války. Propaganda 

sama o sobě je neutrální pojem, pouhý nástroj, který může stejně pomáhat jako škodit.“
54

 

To je velmi důležité si uvědomit vzhledem k tomu, že samotný pojem propaganda bývá ve 

většině případů vnímán velmi pejorativně – kromě šíření dezinformací s cílem ovlivnit 

příjemce ve prospěch propagandisty ovšem může sloužit také k šíření pro příjemce 

užitečných informací. 

 

1.10 Formy propagandy 

Existují také různé formy propagandy, které se vzájemně odlišují zejména podle 

charakteru zdroje, charakteru šířené informace a také na základě toho, zda si jsou příjemci 

těchto charakteristik vědomi. Klasifikaci propagandy na bílou, černou a šedou definuji 

dále, tak jak ji ve své knize Propaganda and Persuasion popsali Garth S. Jowett a Victorie 

J. O’Donnell (2012). 
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Bílá propaganda udržuje s příjemcem oboustranně důvěrný vztah – šířené informace 

jsou věrohodné a zdroj je snadno identifikovatelný (Jowett, Donell 2012, 17). Zdroj má 

totiž zájem na budování vlastní důvěryhodnosti. Tento druh propagandy bývá uplatňován 

především v době míru. Příkladem může být vysílání rádia Hlas Ameriky během studené 

války, které usilovalo o poměrně objektivní informování příjemců – ovšem s cílem využít 

toho v blízké budoucnosti.
55

 

Přesně na opačné straně stojí černá propaganda, jejíž primární snahou je zmást 

příjemce pomocí nepravdivých informací. V případě černé propagandy proto bývá zdroj 

utajený nebo se snaží prezentovat jako přátelský, přestože tomu tak není a dochází 

k záměrnému šíření lží (Jowett, Donell 2012, s. 18). Černá propaganda je využívána při 

válečných konfliktech (příkladem mohou být v této práci představené tiskoviny 

Nachrichten für die Truppe, pomocí kterých spojenci usilovali o zmatení německých 

vojáků). Podstatným kritériem pro úspěšnost černé propagandy je to, zda příjemce 

vyhodnotí informaci i zdroj jako důvěryhodné. 

Šedá propaganda se pak nachází uprostřed mezi principy černé a bílé propagandy. 

Přijímá tak konkrétní principy černé i bílé propagandy – výsledkem je to, že bývá těžko 

rozeznatelná podobně jaké bílá, ovšem příjemce se snaží oklamat ve stylu černé 

propagandy (Jowett, Donell 2012, 20). Jedním z charakteristických atributů šedé 

propagandy je to, že zdroj informace bývá legitimizován médiem, které zprávu 

medializuje. Tuto formu propagandy využívaly například Spojené státy americké pro šíření 

pozitivních zpráv o své politice (Jowett, Donell 2012, 20). 

Není možné přesně definovat, do jaké kategorie spadají dezinformace, protože jejich 

cíl se může výrazně měnit. Většina dezinformačních médií však produkuje zprávy 

spadající do šedé, v extrémnějších případech do černé propagandy. Přestože dezinformační 

média vykazují některé společné charakteristiky, je při analýze konkrétních případů vždy 

potřeba zaměřit se na jejich specifika a určit, za jakým účelem dezinformace šíří.  
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1.11 Mediální manipulace 

Razantní zrychlení šíření informací významně napomáhá manipulaci masového 

publika v mediálním prostředí. „Sociálně je manipulace nelegitimní dominance potvrzující 

sociální nerovnost (…) kognitivně je kontrolou myšlení týkající se narušování procesů 

chápání, utváření předpojatých mentálních modelů“ (van Dijk 2006, s. 359). Manipulační 

proces se tak skládá z kognitivní i sociální roviny – každá totiž určitým způsobem 

zkresluje realitu tak, aby ovlivnila vnímání a následné chování lidí požadovaným 

způsobem. Aby mohla být manipulace úspěšná, musí být vedena médii, která mají 

manipulátoři moc ovlivnit. „Manipulace probíhá prostřednictvím promluv a textových i 

vizuálních zpráv“ a „aby někdo mohl manipulovat textem nebo promluvou, potřebuje 

přístup k médiím“ (van Dijk 2006, s. 361-362). Jako příklad záměrné manipulace zmiňuje 

van Dijk (2006, s. 368) teroristické útoky radikálních islamistů ve Španělsku roku 2004, ze 

kterých tehdejší vláda J. M. Aznara chtěla obvinit ETU s vědomým využitím manipulace 

médií. „Nejúčinnější forma manipulace se nezaměřuje na vytváření specifického 

mentálního modelu, ale na obecnější a abstraktní názory a ideologie“ (van Dijk 2006, s. 

368). 

Tyto závěry jsou analogicky platné i pro působení dezinformací. Většina 

dezinformačních zpráv se totiž snaží o manipulaci veřejného mínění pomocí nastolení 

nových „alternativních faktů“ a vzbuzení obecné nedůvěry v informace přinášené 

tradičními médii, jimž se snaží přímo konkurovat. Dezinformační platformy proto přímo 

nevnucují cílové skupině, co si mají myslet, ale pomocí klamavých a manipulativních 

informací vyvolávají pochybnosti a nejistotu. 
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METODOLOGIE 

Diplomová práce zkoumá dezinformace v českém mediálním prostředí se zaměřením 

na obsahovou stránku dezinformačních zpráv. Z důvodů komplexního pochopení 

zkoumané problematiky pojímám výzkum jako kvalitativní. Zajímají mě totiž podobné 

cíle, jaké metodolog John W. Creswell připisuje právě kvalitativnímu výzkumu: 

„Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů" (Creswell 

1998: 12). 

Pro zodpovězení výzkumných otázek diplomové práce se soustředím především na 

dvě roviny: Komplexní představení fenoménu dezinformací se zaměřením na české 

mediální prostředí a zevrubnou analýzu obsahové stránky mediálních textů. Jako 

metodologický rámec svého výzkumu proto užívám diskurzivní analýzu, která poskytuje 

vhodné postupy především pro zkoumání vztahu textu a společenského kontextu. 

Diskurzivní analýza se v obecné rovině zaměřuje na „fungování jazyka ve společnosti, 

prostředky a komunikační postupy“ (Schneiderová, 2015: 12). 

Diskurzivní analýza poskytuje více perspektiv pojetí zkoumaného problému, přičemž 

si všímá také širšího společenského rámce. Z toho důvodu můžeme diskurzivní analýzu 

obecně definovat jako „sadu metod a teorií pro zkoumání běžně používaného jazyka v 

sociálním kontextu“ (Drulák, 2008: 92). Stejně tak musíme přistupovat k dezinformacím 

jakožto celkovému sociálnímu a společenskému problému, abychom mohli pochopit jejich 

esenciální charakteristiky. Nelze totiž analyzovat pouze konkrétní textové výstupy 

dezinformačních médií bez zohlednění širších vztahů. Důležitou součástí diskurzivní 

analýzy je také „interpretace zjištěných dat vzhledem ke konkrétnímu kontextu“ 

(Schneiderová, 2015: 12). 

Přestože analýza textů je ústředním bodem zájmu diskurzivní analýzy, musí se podle 

něj analýza zajímat o širší kontext, aby tak mohla důsledně zkoumat jednotlivé prvky textů 

(Fairclough 2003: 59). To platí i při analýze dezinformačních textů – kromě analýzy 

produkce takových sdělení se musíme věnovat také zkoumání jejich recepce.   
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Jak už jsem zmínil, přesné vymezení diskurzivní analýzy je poměrně nejednoznačné, 

neboť se její jednotlivé přístupy liší v závislosti na autorech, kteří reprezentují její 

jednotlivé směry (Vašát 2008, s. 101; Fairclough 2003, s. 2). Diskurzivní analýza v obecné 

rovině patří mezi interpretativní výzkumy, zařazuje se do proudu sociálního 

konstruktivismu a vychází především z Michela Foucaulta (Vašát 2008: 102).  

Podle Fairclougha je diskurz sociální konstrukce reality (Fairclough, 2003: 18). 

Diskurz můžeme chápat také jako „užívání jazyka, eventuálně dalších znakových systémů, 

členy dané společnosti, respektive jejich jistou skupinou (teoreticky i jednotlivce) a/nebo v 

určité oblasti společenského života a/nebo v komunikaci o určitém tématu“ (Homoláč, 

2006: 329). V tomto ohledu tak můžeme mluvit také o diskurzu dezinformačních médií, 

neboť samy vytvářejí vlastní obraz reality při používání specifických (jazykových) 

prostředků. 

 

1.12 Kritická a diskurzivní analýza 

Kritická diskurzivní analýza představuje jeden ze specifických směrů diskurzivní 

analýzy, který rozpracovala trojice teoretiků Norman Fairclough, Teun A. Van Dijk a Ruth 

Wodaková. Jedním z největších specifik kritické diskurzivní analýzy je to, že se zabývá 

detailní analýzou textu, přičemž tuto rétorickou a lingvistickou analýzu doplňuje také 

rozbor společenského i historického kontextu (Fairclough 2003, s. 2). Podle sociologa 

Martina Vávry však kritická diskurzivní analýza nepřistupuje k diskurzu jako 

k autonomnímu faktu, více vychází z konkrétních výpovědí, projevů a usiluje o analýzu 

rétorických fugur a výrazů (Vávra 2006, s. 56). Právě z těchto důvodů se tento výzkumný 

přístup hodí pro vyhodnocení závěrů této diplomové práce. 

Norman Fairclough zdůrazňuje, že zájmem kritické diskurzivní analýzy nemá být 

pouze převládající vyobrazení světa, ale má se věnovat také minoritnímu „alternativnímu“ 

pojetí světa (2001, s. 128). V podobném duchu pracoval i Teun van Dijk, který se ve svých 

pracích věnoval například rasismu (1991). Jako alternativní pojímání reality můžeme 

stejně chápat diskurz dezinformačních médií, které konstruují vlastní vyobrazení 

skutečnosti prostřednictvím mediálních sdělení, které budu dále analyzovat. Texty se 

zásadním způsobem podílejí na utváření diskurzu, v určitém smyslu bychom tak texty 

mohly označit jako „materii, médium diskurzu“ (Kaderka 2001, s. 6). Cílem diskurzivní 
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analýzy obecně je pak „analyzování množiny textů (verbálních i neverbálních), jež sdílejí 

vztah k určitému stejnému tématu nebo sociálnímu prostředí“ (Schneiderová 2015, s. 23). 

Kritická diskurzivní analýza se zaměřuje na „vztahy mezi jazykem (texty) a 

společenskými strukturami“, což vede k jejímu spojování s „poststrukturalistickými 

úvahami o propojení jazyka a společnosti“ (Schneiderová 2015, s. 36). Přitom nesmíme 

zapomínat na aspekt recepce těchto textů, který je pro kritickou diskurzivní analýzu 

podstatným indikátorem utváření diskurzu.  

 

1.12.1 Metodologický postup podle Normana Fairclougha 

Znímil jsem, že kritickou diskurzivní analýzu nemůžeme chápat jako jednotnou 

výzkumou strategii, neboť její konkrétní postupy se liší podle jejích konkrétních 

představitelů. Soňa Schneiderová (2015: 38) ovšem shrnuje 8 základních principů kritické 

diskurzivní analýzy (CDA) podle Faiclougha a Wodakové
56

, které se vztahují ke všem 

jednotlivým přístupům. 

1. CDA se obrací k sociálním problémům. 

2. Mocenské vztahy jsou diskurzní povahy. 

3. Diskurz konstituuje společnost a kulturu. 

4. Diskurz je historický. 

5. Sociokognitivní výzkum je potřebný, aby mohlo být porozuměno tomu, jak jsou 

vztahy mezi texty a společností zprostředkovány. 

6. CDA je interpretativní a vysvětlující. 

7. Má systematickou metodu. 

8. Opírá se o vědecká paradigmata, jež jsou oddána sociálním tématům.  
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 Fairclough, Norman, Wodak Ruth. Critical discourse Analysis. In: T. Van Dijk (ed.): Discourse 

Studies: A multidisciplinary introduction. London: Sage, s. 258-284, 1997 
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Ve své analýze obsahů textů dezinformačních médií budu vycházet především 

z metodologického postupu, který předložil Norman Fairclough. Fairclough svůj 

metodologický postup popsal ve 3 základních fázích: deskripce, interpretace a explanace 

textu (Fairclough 1989: 26). 

Protože se nejedná o „direktivní“ metodologický postup, mohu si jeho rámec 

částečně upravit pro potřeby diplomové práce. Ve svých analýzách textů se proto budu 

zaměřovat především na fázi deskripce, která zkoumá lingvistickou stránku sdělení. 

Deskripce se tak zajímá o konkrétní jazykové prostředky, rétorické figury, argumenty i 

celkovou strukturu textu. Stylistický a rétorický aspekt současně hraje v kritické 

diskurzivní analýze důležitou roli, neboť je určitou „stopou kontextu v textu“ a zároveň se 

zásadním způsobem podílí na persvazivní funkci sdělení (Schneiderová 2015: 27-28). 

Fáze interpretace zohledňuje širší kontext, který hraje důležitou roli pro aplikaci 

kritické diskurzivní analýzy. Ve fázi interpretace se tak budu snažit „identifikovat a 

interpretovat různé diskursivní typy (diskursy a žánry) spojené s určitými typy situací a 

způsob, jakým ovlivňují ideje (reprezentace), subjekty a vzájemné vztahy“ (Vašát 2008: 

108). Zde se tak zaměřím na témata, jaká dezinformační weby nastolují (a s jakým 

záměrem) a na způsoby konstruování diskurzu. Zaměření této fáze pak Fairclough (1989: 

148) shrnuje do následujících bodů: o co jde, o koho se jedná (vztahy mezi jednotlivými 

subjekty) a role jazyka. Analytik v této fázi klade důraz na intertextualitu a 

interdiskurzivitu (Vašát 2008: 108). 

Třetí fáze explanace má za úkol analyzovat diskurz vzhledem k ideologiím a 

mocenským vztahům. Otázka uplatňování moci je totiž důležitá pro všechny představitele 

kritické diskurzivní analýzy. 
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1.13 Východiska analýzy 

Následující analytická část má z mého pohledu největší přínos v tom, že se zaměřuje 

na rozbor toho, jak jsou jednotlivé texty konstruovány po jazykové stránce. Tomu byla 

v českém prostředí věnována jen malá pozornost. Mým cílem je určit společné rétorické 

postupy platné pro různé typy dezinformačních médií a ukázat, jakým způsobem své 

čtenáře manipulují. Jak totiž zmiňuje například novinář Martin Conboy (2010: 7), noviny 

měly vždy velký podíl na formování čtenářů. 

Vybral jsem proto trojici českých internetových serverů, které bývají nejčastěji 

uváděny jako příklady nejvlivnějších dezinformačních médií
57

. Jsou jimi servery 

Aeronet.cz, AC24.cz a Instory.cz. Aktuálně přitom ministerstvo vnitra monitoruje okolo 40 

dezinformačních serverů působících v České republice.
58

 Při výběru konkrétních 

zkoumaných médií jsem dbal především na heterogennost co do struktury jejich vedení, 

obsahového zaměření a způsobů produkce článků. Domnívám se, že právě díky tomu 

získají mnou stanovené závěry silnou výpovědní hodnotu. Rozebírám nejprve vybraná 

média a konkrétní texty, které se na nich ve stanoveném časovém rozpětí objevily, abych 

následně mohl tyto dílčí výstupy mezi sebou vzájemně porovnat a určit tak závěr ve vztahu 

k hypotéze diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

FALLACIE 
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 Seznam českých dezinformačních a manipulativních webů zveřejnil například think-tank Evropské 

hodnoty, magazín Neovlivní.cz nebo časopis Respekt.  
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 ZELENKA, Jakub, PRCHAL, Lukáš, 2017. Myšlenky odporující zájmům státu šíří až sto vlivných 
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Důležitým cílem této diplomové práce je zaměření na způsob tvorby manipulativních 

dezinformačních textů. Značnou pozornost proto věnuji samotné struktuře a jazykovým 

prostředkům, které takové texty využívají. Základní pilíř, o který se dezinformace se svých 

sděleních opírají, představují tzv. falešné argumenty či fallacie (z anglického slova 

fallacy)
59

. V této kapitole proto nejdříve stručně zasadím studium argumentace do 

historického a teoretického kontextu a následně představím konkrétní formy fallacií. 

 

1.14 Teoretická východiska a definice argumentace 

Pro studium argumentace jsou velmi podstatné tři vědní disciplíny, které se 

rozvinuly již v antice. Jsou jimi dialektika, rétorika a logika, ze kterých problematika 

argumentace přímo vyrůstá a zároveň se (z různých úhlů pohledu) stává důležitým 

předmětem jejich studia (Klein 2007, s. 8). Vzhledem k potřebám této práce se omezím jen 

na stručnou definici těchto tří vědních disciplín, tak jak ji s ohledem na argumentaci chápe 

Douglas Walton (2007, s. 2): Dialektiku definuje jako studium dvou stran diskutujících 

spolu pomocí argumentů a námitek, rétoriku jako užívání argumentů pro přesvědčování a 

logiku jako vědu o usuzování. Rétoriku v období antiky rozvinuli především sofisté. 

Rétoriku (a sofistiku) kritizoval především Platón, pro kterého představovala pouze nástroj 

jak pomocí klamných argumentů dosáhnout přesvědčení publika, zatímco pravdu může 

odhalit pouze filozofie pomocí metody dialektiky (Walton 2007, s. 2). 

Z pohledu logiky pak můžeme argumentaci definovat jako „zdůvodňování, 

předkládání důvodů, argumentů pro zastávanou tezi“ (Klein 2007, s. 35). Argumentace se 

implicitně pojí se snahou proponenta přesvědčit druhou stranu o svém pohledu na věc, a to 

buď pomocí pravdivých či úmyslně zavádějících argumentů, případně i za použití jiných 

prostředků. „Argumentace ve své jazykové realizaci představuje druh komunikačního 

jednání, ve kterém se mluvčí snaží eliminovat adresátovu pochybnost o nějakém tvrzení či 

jeho nesouhlas s ním“ (Klein 2007: 36). 

1.15 Charakteristiky fallacií 

Fallacie představují specifický druh argumentů, které slouží k oklamání a 

                                                 
59

 V české literatuře se pro překlad anglického slova fallacy nepoužívá jednotný termín. Setkáváme se 

tak s pojmy jako falešný argument nebo klamný argument. V diplomové práci používám český překlad 

fallacie. 
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přesvědčení jejich příjemců. Vzhledem k jejich povaze se proto označují také jako klamné 

či falešné argumenty. Fallacie bývají takticky užívány jako rétoricky efektivní techniky pro 

dosažení porážky soupeře nebo oklamání masového publika a vyvolání v nich požadované 

reakce, například aby přijali něco jako pravdu (Walton 2007, s. 1). Neváží se přitom jen na 

specifický formu komunikace, k jejich používání tak může docházet při dialogu dvou 

řečníků stejně tak jako v masových médiích. Právě jejich výskyt a používání v masových 

médiích pak může sloužit k ovlivnění veřejného mínění o konkrétních tématech, neboť 

často usilují o působení na emoce, které hrají u masového publika důležitou roli při 

rozhodování. Fallacie můžeme obecně označit také jako „logicky nesprávné argumenty“ 

(Walton 2007: 21), které ale u adresátů vyvolávají zdání objektivity. 

Ondřej Klein definuje fallacie z hlediska pragmaticko-dialektického pojetí jako 

„argumenty, jejichž chybnost či klamnost vyplývá z jejich formální neplatnosti, 

nepravdivosti propozičního obsahu jejich premis či celého argumentu“ (Klein 2007, s. 30).  

 

1.16 Vybrané druhy fallacií 

Konkrétních typů fallacií existuje velké množství. Vzhledem k zaměření diplomové 

práce vycházím při jejich klasifikaci primárně z knihy Media Argumentation: Dialectic, 

Persuasion and Rhetoric Douglase Waltona (2007), který v ní zkoumal fallacie používané 

především médiích a textech zveřejňovaných na internetu. Walton zde rozděluje fallacie do 

jasně definovaných skupin na základě společných charakteristik. V následující části 

představím druhy fallacií relevantní pro cíle a výzkumné otázky této práce. 

 

1.16.1 Argumenty strachu a soucitu: argumentum ad baculum 

a argumentum ad misericordiam 

Douglas Walton zdůrazňuje, že aby byla rétorika masových médií efektivní, „musí 

brát v úvahu lidské emoce“ (2007, s. 127). Podle Waltona je totiž zbytečné snažit se 

přesvědčit publikum pomocí rozumu, neboť se řídí především právě na základě emocí. 

V souvislosti s tím proto podstatnou skupinu fallacií označuje jako argumenty strachu a 

lítosti. Nelze však všechny argumenty založené na strachu a lítosti pojímat jako fallacie, 

neboť se za určitých podmínek může jednat o legitimní argumenty. Walton proto uvádí, že 



 41 

„klíčem k posouzení, kdy jde o legitimní argumenty a kdy o fallacie, je prověření jejich 

rétorického užívání jakožto strategicky přesvědčivého rétorického nástroje“ (2007, s. 127). 

O fallacie se jedná například v tom případě, pokud jde o smyšlenou zprávu, jejímž cílem je 

oklamat příjemce. Velmi podstatné je ovšem zaměření na kontext, ve kterém daný 

argument vzniká. Pokud se jedná například o situaci, kdy mají takové argumenty vzbudit 

v lidech solidaritu za charitativními účely, lidé je za fallacii nepovažují (Walton 2007: 

147). Může se jednat například o varování kampaní na podporu zdraví, kdy je uváděno, že 

pokud kuřák nepřestane se svým zlozvykem, zemře předčasně a bolestivě, nebo že lidé 

musí používat kondomy, jinak onemocní pohlavní chorobou. Bezpečnost a zdraví Walton 

označuje za nejčastější témata, v nichž se objevují argumenty strachu a lítosti. Jako určitý 

problém nicméně Walton spatřuje v tom, že v západní kultuře obecně se považují apely na 

emoce automaticky jako iracionální a tedy podezřelé (2007. S. 129). 

Cílem takových argumentů bývá přimět respondenta k určitému chování (aby přestal 

kouřit, používal kondomy atd.). Walton proto předkládá 3 teorie toho, jak fungují 

argumenty strachu v ovlivňování chování (2007, s. 133): 

1. Argumenty strachu vyvolávají tělesný stav, který vede subjekt k činnosti, která jeho 

strach zmírní. 

2. Tzv. Leventhalův model paralelní odezvy říká, že kontrola strachu a kontrola 

nebezpečí jsou dvě současně (paralelně) fungující proměnné, nefungují tedy 

sekvenčně. 

3. Reakce na argument strachu záleží na třech faktorech: vnímání závažnosti 

nebezpečí, pravděpodobnost reálného výskytu nebezpečí a sebedůvěra ve zvládání 

reakce subjektu na nebezpečí (bere přitom v potaz, jak dobře se subjekt cítí, že se 

s nebezpečím dokáže vyrovnat). 

Argumenty strachu využívající hrozeb a síly, kdy proponent ohrožuje a zastrašuje 

respondenta s pokusem přimět jej, aby přijal jeho závěr, se pak označují také jako 

argumentum ad baculum (Walton 2007, s. 134). Naopak argumenty soucitu s cílem 

oklamat respondenta se označují jako argumentum ad misericordiam a podobně jako 

argumenty strachu přinášejí proponentům díky silnému působení na emoce velký úspěch 

(Walton 2007, s. 136). 

Abychom dokázali rozpoznat konkrétní případy argumentu strachu, uvádí Walton 2 

základní premisy, které tyto argumenty vykazují (2007, s. 148). První premisa představuje 
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situaci, která je nebezpečná pro respondenta a která jde silně proti jeho osobním zájmům a 

cílům (často jde o osobní bezpečnost) – proponent se jí tak chce vyhnout. Druhá premisa 

pak uvádí doporučovanou situaci tak, že pokud respondent něco přijme, vyhne se 

špatnému konci uvedeném v první premise. 

Jak bylo již uvedeno, argumenty strachu a lítosti nepředstavují automaticky fallacie, 

neboť vždy záleží na okolnostech, za kterých k jejich použití došlo a co bylo záměrem 

proponenta. Walton proto dochází k závěru, že manipulativnost těchto argumentů „musí 

být takového druhu, která je součástí taktického potlačování kritických otázek“, především 

pak otázek „směřujících ke zdůvodnění a jádru argumentu“ (2007, s. 160). Abychom tak 

dokázali takové fallacie odhalit, je zapotřebí kritického myšlení a pečlivého posuzování 

konkrétních případů. 

 

1.16.2 Argumenty založené na populárním názoru: 

argumentum ad populum 

Druh fallacie, který se označuje jako argumentum ad populum, v sobě nese určitou 

ambivalenci. Přestože bývá velmi úspěšným nástrojem pro ovlivňování respondentů, neboť 

působí především na psychologii lidí, není těžké poukázat na jeho slabé stránky. Použitím 

tohoto typu fallacie se proponent snaží přimět respondenta, aby přijal určitý názor nebo se 

zachoval určitým způsobem, protože daný názor přijímá většinová populace (Walton 2007, 

s. 198). Argument můžeme ilustrovat na jednoduchém modelovém případu: „Všichni 

přijímají propozici A, proto A musí být pravdivá“ (Walton 2007, s. 202). Na druhou stranu 

se u argumentu ad populum nabízí jednoduchá námitka – jen proto, že hodně lidí zastává 

nějaké stanovisko, nemusí být toto stanovisko nutně pravdivé či správné. 

Účinnost a efektivita tohoto argumentu tkví především v tom, že „v rétorice 

masových médií je veřejné mínění pravděpodobně nejdůležitější faktor úspěchu jakéhokoli 

argumentu“ (Walton 2007, s. 202). Proto se s jeho uplatňováním často setkáváme jak 

v souvislosti s politickými kampaněmi, tak i u reklam různého druhu. Právě u reklam se ale 

takové argumenty mohou zakládat na realitě a být tak vcelku objektivní, protože lze určit, 

jaký konkrétní produkt je v tom kterém segmentu nejprodávanější. Argumentum ad 

populum se často pojí také s poukazem na názor experta. Zároveň také platí, že argumenty 
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založené na populárním názoru jsou nejsilnější, když jsou doplňovány a podporovány 

dalšími formami argumentů (Walton 2007, s. 208). 

 

1.16.3 Útok na člověka: argumentum ad hominem 

Velmi častým případem fallacií je tzv. argumentum ad hominem, tedy osobní útok na 

člověka. Setkáváme se s ním především v politice, kde bývá používán pro účely negativní 

kampaně, pro očerňování a diskreditaci druhé strany. Pravou funkcí argumentu ad 

hominem „je napadnout oponentovu kredibilitu za účelem kritizování argumentů, které 

zastává“ (Walton 2007, s. 170). Douglas Walton přitom rozeznává celkem 5 nejčastěji 

používaných typů tohoto argumentu v mediálním prostředí, přičemž zmiňuje, že je často 

nejednoznačné určit, o jaký typ se v konkrétním případě jedná: 

1. Přímý argument ad hominem představuje situaci, kdy „proponent tvrdí, že 

respondent je špatný člověk a jeho argumenty tak nelze přijímat“ (Walton 

2007, s. 163). 

2. Nepřímý argument ad hominem „vždy zahrnuje tvrzení o tom, že napadaná 

strana se dopustila praktické nekonzistentnosti“ v tom ohledu, že něco 

jiného káže a něčím jiným se sama řídí – toto obvinění je pak základem pro 

použití přímého argumentu ad hominem (Walton 2007, s. 166). 

3. Typ argumentu ad hominem označovaný jako zaujatost pak rovněž cílí na 

oponentovu kredibilitu a uplatňuje se v případech, kdy „proponent tvrdí, že 

je respondent zaujatý“ (Walton 2007, s. 168). 

4. „Otrávená studně“ charakterizuje případ argumentu ad hominem, kdy 

proponent tvrdí, že oponent zastává nějakou dogmatickou pozici a nelze mu 

tak v ničem věřit. Situaci vyjadřuje modelový příklad: „Jako katolík se 

dotyčný na věc nemůže nikdy podívat nezávisle“ (Walton 2007, s. 168). 

5. Tu quoe je pak případ, kdy 1 strana reaguje na útok argumentem ad 

hominem pomocí atakování útočníka také argumentem ad hominem 

(Walton 2007, s. 168).  
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1.16.4 Argument odborného názoru 

Tento typ fallacie vychází z předpokladu, že zdroj zná důkladně daný předmět, 

protože má expertní znalosti. Předpokládá zároveň důvěru v čestnost a kompetenci zdroje. 

Účinnosti argumentu navíc přidává to, že nikdo nemůže znát všechny relevantní informace 

a také všeobecná tendence bezvýhradně respektovat experty na dané téma. „Pro většinu 

z nás není jednoduché zpochybňovat názor experta“ (Walton 2006, s. 87). 

Argumentační schéma argumentu odborného názoru (Walton 2006, s. 87): 

Majoritní premisa: Zdroj E je expert v oboru D obsahující propozici A. 

Minoritní premisa: E tvrdí, že propozice A (v oboru D) je pravdivé (nepravdivé). 

Závěr: A může být věrohodně považována za pravdivé (nepravdivé). 

 

1.16.5 Klamná analogie 

V tomto případě se jedná o druh uvažování založené na konkrétním případě, kdy je 

jedna situace považována za podobnou jiné. Pokud tedy první případ vykazuje určité 

charakteristiky, má je i případ druhý, protože si jsou podobné (Walton 2006, s. 96). Aby 

byl přitom takový argument úspěšný, nesmí respondent rozporovat, že pokud si jsou dva 

případy podobné, nemusí to nutně znamenat, že si budou podobné v každém ohledu. Dva 

případy si totiž mohou být obecně podobné, ačkoli mezi nimi existují podstatné rozdíly. 

Argumentační schéma klamné analogie (Walton 2006, s. 96): 

Premisa podobnosti: Případ C1 je obecně podobný případu C2. 

Základní premisa: A je pravdivé (nepravdivé) v případě C1. 

Závěr: A je pravdivé (nepravdivé) v případě C2.  
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1.16.6 Argument následku a šikmá plocha: argumentum ad 

consequentiam 

Tato forma argumentace „uvádí údajně předvídatelné následky navrhovaného 

jednání“ a na základě toho se pak usuzuje, zda je anebo není dané jednání doporučováno 

(Walton 2006, s. 104). Argument lze užít pozitivním i negativním způsobem a s jeho 

pomocí tak něco podporovat či naopak zamítat. 

Argumentační schéma argumentu následku (Walton 2006, s. 105): 

Premisa: Pokud se přestane dávat spropitné, zvýší se nezaměstnanost. 

Premisa: Nezaměstnanost je špatná. 

Závěr: Nebyl by dobrý nápad přestat dávat spropitné. 

Termínem „šikmá plocha“ pak Walton označuje typ argumentu následku užívaný pro 

varování druhé strany v tom smyslu, že pokud něco nastane, přivodí to špatné důsledky. 

Důležité je přitom zdůraznění právě této nezvratné kauzality. Pokud tedy nastane první 

situace, bude následovat série dalších a jakmile se tato sekvence spustí, nelze ji zastavit, 

dokud nepřijde zmiňovaný špatný výsledek (Walton 2006, s. 107). Šikmá plocha tak slouží 

jako varování před určitou situací.  
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ANALYZOVANÁ DEZINFORMAČNÍ MÉDIA 

 

1.17 Aeronet 

Internetový server Aeronet.cz patří mezi nejznámější dezinformační weby působící 

v českém mediálním prostředí. Oficiální název společnosti provozující zpravodajský 

portál, který vychází na internetové adrese www.aeronet.cz, zní American European News, 

zkráceně pak AE News. Vlastnická struktura není z veřejně dohledatelných zdrojů 

zjistitelná. Kdo AE News skutečně vlastní a provozuje, se pokoušel zjistit například 

investigativní žurnalista Ondřej Kundra z týdeníku Respekt
60

 anebo investigativní pořad 

České televize Reportéři ČT
61

. Přestože Aeronet na svém webu v záložce „Kontakt“ uvádí 

sídlo společnosti, kroky novinářů se pokaždé zastavily u neprůhledné struktury 

anonymních kontaktů směřujících hned do několika evropských zemí, kde ale fyzicky 

nesídlí a není možné proto vedení jakkoli kontaktovat. Vlastník domény se navíc od roku 

2014 skrývá za americkou firmou Domains By Proxy zajišťující svým klientům zatajení 

identity.
62

 

Původní zaměření domény Aeronet.cz bylo ovšem od toho současného zcela odlišné. 

K registraci domény došlo roku 2001 a (jak také napovídá samotný název) tematickým 

těžištěm jeho obsahu byly informace o amatérském létání. Během následujících let se web 

proměnil v uzavřenou skupinu profesionálů i nadšenců z oblasti IT, kde se shromažďoval 

nelegální software, hudba i filmy (Kundra 2017, str. 41). Zaměření Aeronetu se zásadně 

proměnilo v roce 2014, kdy se na něm začaly objevovat také první „zpravodajské“ články. 

Hlavním tématem těchto článků byla tehdy probíhající krize na Ukrajině spojená s anexí 

Krymu Ruskou federací
63

. Pod drtivou většinou článků je přitom podepsán anonymní autor 

VK neboli Vedoucí kolotoče, který se také označuje jako šéfredaktor AE News – 

vystupuje však zcela anonymně a neuvádí na sebe emailovou adresu ani jiný kontakt. 

Stejně je tomu také u dalších autorů článků na Aeronet.cz. Na webu se pro možnost 
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kontaktování redakce nachází pouze formulář a redakční emailová adresa. Anonymita je 

nicméně od začátku explicitním krédem fungování AE News. Jak totiž uvádí za redakci 

AE News Vedoucí kolotoče v článku z roku 2014, důležitý má být obsah sdělení, nikoli 

jeho původ. „Našim heslem je: ‚Nestarejte se o jméno pošťáka, zajímejte se o zprávu, 

kterou vám přinesl…'“. Skrývání se za anonymitu je koneckonců příznačný rys pro 

všechny dezinformační média, neboť jim umožňuje zatajení autorů smyšlených zpráv a tím 

i struktur vedení portálů, kteří by mohli v případě odhalení čelit řadě obvinění. 

V neposlední řadě se díky tomu mohou tato média také prezentovat jako nezávislá a 

objektivní, neboť podle svých slov nejednají zájmu konkrétních osob. Podle údajů ze 

stránek Aeronet.cz probíhá financování webu jen z příspěvků čtenářů, přičemž pro jeho 

provoz je každý měsíc potřeba 1 290 eur. Standardní forma inzerce v podobě reklamních 

(produktových) PR článků či bannerových ploch na webu chybí. 

O fungování Aeronetu se již několik let zajímají české bezpečnostní složky a státní 

úřady, které upozorňují především na to, že šíří proruskou propagandu a dezinformace. 

Podle serveru Aktuálně.cz monitoruje aktivity Aeronetu Ministerstvo vnitra České 

republiky
64

, které se dezinformacím obecně věnuje v rámci svého Centra proti terorismu a 

hybridním hrozbám. K Aeronetu se přitom ministerstvo vnitra poprvé oficiálně vyjádřilo 

již na jaře roku 2015, kdy se server ve spojitosti se šířením dezinformací objevil ve zprávě 

o extremismu Odboru bezpečnostní politiky MV za 1. čtvrtletí roku 2015.
65

 Ve stejném 

dokumentu ze 3. čtvrtletí roku 2015
66

 je pak již Aeronet uváděn mezi ústředními 

dezinformačními weby, které podněcovaly protimigrantskou a islamofobní náladu v České 

republice. „Prostřednictvím těchto webů byly často šířeny různé nadnesené statistiky, 

zdůrazňovány problematické aspekty hledání konsenzu mezi státy Evropské unie, anebo 

zprávy o údajných „teroristech“ mířících do EU. Zjevným cílem, ostatně podobně jako u 

krajně pravicových a populistických subjektů, je především šířit a vyvolávat strach a 

paniku ve společnosti.“
67

 Aeronet jako dezinformační médium pak zmiňují také další 
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zprávy o extremismu za 1., 2. a 3.
68

 čtvrtletí 2018. Zatím poslední zveřejněná zpráva za 1. 

čtvrtletí 2019 pak Aeronet popisuje jako „vlivné xenofobní a konspirační médium“.
69

 

 

1.17.1 Desikripce a interpretace textů na Aeronetu 

V následujících kapitolách se věnuji samotnému rozboru článků a konkrétních textů, 

které vyšly na servech Aeronet.cz, AC24.cz a Instory.cz. Jak jsem zdůvodnil v cílech mé 

diplomové práce, věnuji se primárně těm článkům, které se týkají tématu uprchlické krize a 

které na zmíněných webech vyšly mezi roky 2015–2017. 

Články jsou na Aeronetu rozděleny celkem do 6 rubrik (Z domova, Ze světa, 

Z internetu, Blogy, Videa, Vše), přičemž jeden článek může spadat do více rubrik (jak 

popíši dále, je to dáno především jejich multi-tematickým charakterem). Na první pohled 

se články na Aeronetu svou strukturou neliší od článků publikovaných na českých 

zpravodajských serverech. Tělo článku obsahuje titulek, úvodní obrázek a pak samotný 

text. Grafickým zpracováním se pak Aeronet nejvíce přibližuje populárnímu serveru 

Novinky.cz. Přestože se Aeronet často vymezuje oproti tzv. mainstreamovým médiím, je 

pravděpodobné, že se svou vizuálně podobnou stránkou webu chce těmto médiím přiblížit 

v tom smyslu, aby vyvolal v návštěvnících pocit, že se nacházejí na běžném 

zpravodajském serveru. Už tato grafická podobnost podle mého soudu napomáhá matení 

konzumentů obsahu Aeronetu, neboť (jak jsem doložil výše) se nejedná o klasický 

zpravodajský server. 

Při prohlížení článků na Aeronetu pak ihned zaujme nestandardní délka jejich 

titulků. Takový titulek se běžně skládá hned z několik vět. Důvodem pro to je snaha 

čtenáře co nejvíce zaujmout, neboť titulek je společně s úvodním obrázkem to první, co 

návštěvník vidí. Již v titulku většiny článků se objevují výrazové prostředky, které 

vyvolávají mimořádnou expresivitu jejich sdělení. Tu pak podporuje i zjevné nadužívání 

interpunkčních znamének ve formě vykřičníků a otazníků, které zdůrazňují expresivitu 

textu a tím vytvářejí dojem skandálnosti celého sdělení. Pro ilustraci vybírám tři příklady 

takových titulků: 
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Pfui Teufel! Německem otřásá skandál! Školačky ve věku 14 a 15 let se učí na figurínách 

snědých miminek, jak se starat o děti, až jednou budou mít s migranty skutečné potomky! 

Fotografie jen pro silné žaludky!
70 

Skandál, exkluzivně: Základní škola z východních Čech ubytovala děti na školním zájezdu v 

Londýně v chudinských muslimských rodinách! Rodiče se o tom dozvěděli až teprve z 

esemesek vyděšených dětí! Ředitel je potom vyslýchal, kdo informace vynesl ven a poskytl 

alternativním médiím, prý placených Ruskem!
71

 

A je to tady! Evropský soud rozhodl, že zadržování nelegálních migrantů v detenčních 

centrech je v rozporu s Lisabonem. Státy EU budou muset pustit migranty na svobodu. 

Apokalypsa Evropy začala!
72

 

Titulky již do značné míry odrážejí rétorický styl samotných textů. Jsou tak nositeli 

výbušného a až agresivního zabarvení sdělení článků. Již samotné titulky přitom obsahují 

fallacie, které zdůrazňují persvazivní funkci jejich sdělení (podrobněji se jim budu věnovat 

v samostatné kapitole). Články navíc titulky obsahují hned dvakrát – na jejich začátku a 

pak ještě ihned pod úvodním obrázkem. Tato struktura tak doslova nutí čtenáře si titulek 

přečíst opětovně a posílit v něm kýžené emoce i v případě, že si nepřečtou celý text. 

Je potřeba zdůraznit, že se jedná o výhradně negativní emoce, jako je pocit ohrožení 

nebo rozhořčení. S negativními emocemi čtenářů pak pracují také texty prakticky 

veškerých článků na Aeronetu, a to především prostřednictvím užívaných jazykových 

prostředků, argumentačních klamů i struktury textu. 

Z emočně zabarvených článků se tak stává jedna z hlavních charakteristik obsahu 

Aeronetu. Jejich autoři silně negativní expresivitu navíc umně gradují, čímž u čtenáře 

dosahují nejčastěji právě pocitu ohrožení a rozhořčení. To je vedle již zmíněných 
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jazykových prostředků dáno spojováním nejrůznějších témat do jednoho obsahového 

sdělení. Články se tak nevěnují jen jednomu předmětu, ale zdůrazňují jistou kauzalitu mezi 

jednotlivými (a nutno dodat nesouvisejícími či rovnou smyšlenými) událostmi. Jako 

příklad může posloužit článek o tom, že papež František vyzval ke „zlepšení vítání 

migrantů“.
73

 Od tohoto tematického bodu se ale článek po několika větách stočí k tomu, že 

se v Itálii kvůli nefungujícím místním zákonům obracejí celé obce na mafii s prosbou o 

záchranu před migranty. Po dvou odstavcích detailního popisu toho, jak mafie za němého 

souhlasu italské policie vyhání a zabíjí uprchlíky, čímž bere spravedlnost do svých rukou, 

se text opět stočí k papežovi hlásajícímu vstřícnost k migrantům. Tím tak podle autora 

vyzývá ke „genocidě italského národa“. Po zopakování varování před záplavou Evropy 

migranty je pak papežův vztah k migrantům zdůvodněn tím, že jej řídí židé. Na to pak 

navazuje pasáž o tom, že „bílý člověk byl přeprogramován“, a to „geneticky na úrovni 

DNA“, což se podepisuje na „poklesu populace ve společnosti“ a „vymírající Evropu“ tak 

obsadí reprodukčně schopní muslimové. Článek pak autor VK uzavírá žádostí o přispění 

na provoz webu s tím, že se dochází k intenzivním útokům proti AE News. 

Takové mísení a kumulování témat pak zároveň způsobuje určitou gradaci víření 

emocí, neboť čtenář získává dojem, že je vše jedno velké spiknutí proti němu samotnému. 

Texty jsou pochopitelně určené primárně Čechům (neboť vycházejí pouze v češtině), kteří 

podle tvrzení Aeronetu přísluší k „ohrožené“ evropské civilizaci, takže se čtenářů všechny 

předkládané problémy bytostně týkají. Autoři článků se ve svých textech dokonce přímo 

obrací na čtenáře. Využívají k tomu oslovení typu „a to je jen začátek, dámy a pánové“
74

, 

ale i celé pasáže:  

Takže přijdete z práce utahaní jako koně. Zapnete si ‚českou‘ a vyvalí se na vás studie, že 

bolavá záda z montovny, kde jako trotl makáte za sotva třetinovou mzdu, co se dává za 
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kopečkama v Reichu, nejlépe napravíte cviky prováděnými během modliteb k Alláhovi. Žena 

vám přibalí halal svačinu a vyžene vás do mešity na večerní modlitbu.
75

 

Oslovování čtenářů pak probíhá i v podobě apelativních výzev k činům. Zde 

převažují dvě formy. Zaprvé se jedná o záměrnou radikalizaci názorů čtenářů výzvami 

typu „Postavte se na odpor islamizaci a nebuďte lhostejní!“
76

; „Foťte migranty a muslimy, 

kdekoliv je uvidíte a zašlete nám je přes kontaktní formulář do redakce“
77

 či „Kontaktujte 

své europoslance, aby v Bruselu otevřeli a iniciovali zahájení vyšetřování tohoto 

skandálu“.
78 

Zadruhé se pak na koncích článků často objevuje výzva k šíření a sdílení 

článků. 

Na úrovni struktury článků bych rád upozornil ještě na jeden rys textů objevujících 

se na Aeronetu. Jedná se o kombinaci různých stylistických funkčních žánrů v rámci 

jednoho článku. Články tak nemají pouze zpravodajský charakter, nesnaží se o pouhé 

informování o daných tématech, ale prostupují jimi pasáže odpovídající publicistickému 

žánru v podobě komentářů, kde autor neskrývaně vyslovuje svůj názor a pohled na věc – 

který je navíc v jeho podání jediným možným a správným. Pro jakékoli pochybnosti 

v článcích není prostor.  

Dalším rysem obsahové stránky jednotlivých článků je využívání konspiračních a 

spikleneckých teorií. Ty pomáhají znásobit strach a pocit ohrožení čtenářů. Autoři článků 

se k nim mohou uchylovat především z důvodů neuvádění relevantních zdrojů. Příkladem 

může být již zmíněné tvrzení o tom, že papež v roli „Antikrista“ pracuje ve službách židů a 

jeho úkolem je „ukončit západní křesťanství a zbytek křesťanů islamizovat“
79

. Hned 

v několika článcích se objevuje údajný proces tzv. „autogenocidy“, jejímž cílem je 

vyhlazení „západní bílé rasy“ – a to jak na globální, tak i lokální úrovni.  
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Pokud lidé okolo Babiše už dnes posílají budoucí důchodce sekat trávu a nechat se vydržovat 

1 dítětem (podle statistiky poklesu bílé populace), tak jste právě svědky české verze řízené 

autogenocidy. Protože i pan Pilný musí vědět, že jedno dítě, které samo bude v dospělosti 

pracovat za minimálku někde v montovně a později ani tam ne, protože práci převezmou 

roboti,  že dospělý potomek nebude mít zdroje ani sám pro sebe, natož pro vydržování svých 

rodičů. S každým migrantem, který přijde do EU, je zatloukán další hřebík do rakve bílé 

západní civilizace. Migranti jsou noví majitelé Evropy, našeho životního prostoru.“
80

  

Proces tzv. „autogenocidy“ pak autor VK popsal například zde:  

Bílá rasa je postupně naprogramována ke svému vlastnímu zničení. Autogenocidě. Nesmíme 

na Měsíc, ani do blízkosti jistých měsíců Marsu. Bezpečný průchod mají jen projekty a lety, 

které garantuje Syndikát a jeho marionety na Zemi. Po roce 1974 začal proces degenerace 

bílé rasy, programování na biologické a chemické úrovni. Tam, kde bílý muž dříve zvedal 

zbraň za svá práva, vyrážel do ulic, protestoval, tam dnes zůstalo jenom syčení a držení huby 

a kroku. Evropa a Severní Amerika bílého muže se rozpadá a nikdo nemá sílu, až na 

výjimky, postavit se silou na odpor. Každý se bojí říct, že bílý muž potřebuje bílou Evropu a 

bílé obyvatelstvo, bílé děti. Ne kvůli rasismu, své nadřazenosti, ale kvůli svému přežití v 

konkurenci s ostatními rasami, které si také úzkostlivě chrání svoji rasu, ale plus k tomu 

obsazují prostor a území bílého muže. Kradou mu ho! A bílý muž se nebrání, dokonce jim v 

tom pomáhá. Proto je třeba říct: Ne barevným cizincům, ne barevné inkluzi ve školách, ne 

barevnému multikulti, ne homoagendě, ne zániku tradiční rodiny. Bílý muž vybudoval 

civilizaci. Jako otrok se však nikdy nezbavil své DNA. Ta se dnes aktivuje a sebedestrukční 

mechanismus je započat. Všude to vidíte okolo sebe.
81

  

Téma autogenocidy se pak na Aeronetu skloňuje nejčastěji právě ve spojitosti 

s migrační krizí, což dokazují výsledky fulltextového vyhledávání po zadání tohoto hesla. 

S konspiračními a spikleneckými teoriemi pak bezprostředně souvisí také řada 

různých neověřených, falešných zpráv. Pro uvedení několika příkladů se můžeme vrátit 

k již zmiňovanému článku o papeži, ve kterém se objevuje tvrzení o spolupráci italských 

samospráv a mafie, která z obci násilně vyhání migranty a následně také vyšetřuje krádeže, 
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které mají mít migranti na svědomí. Trestem pro migranty pak má být to, že když mafie 

konkrétního pachatele odhalí, uřízne mu ucho nebo prst.  

Migranti, kteří utečou ze sběrných táborů se obvykle vloupají do cizích domů a berou peníze, 

mobily, počítače, šperky a vzápětí se snaží celý lup prodat v místních zastavárnách. Ty 

ovšem kontroluje mafie a pokud má smlouvu s městem, migranta donutí říct, kde věci ukradl 

a potom mu uříznou ucho nebo několik prstů na ruce. Proto do Německa přichází čas od času 

několik stovek migrantů, kteří mají amputované prsty a nechtějí říct, kde ke zranění přišli. 

Inu, kradli v nějakém italském městě, které má smlouvu s mafií.“
82

 

Velmi podstatnou složkou textů vydávaných na Aeronetu jsou pak samotné 

expresivní výrazy. Najdeme je prakticky ve všech zveřejněných článcích. Autoři si 

dokonce „upravují“ slova pro vyvolání potřebného pocitu a očernění subjektu. Jedná se 

například o slovo „Britanistán“
83

 naznačující propojení Velké Británie a blízkovýchodních 

států, tedy území, odkud imigranti do Evropy přicházejí nebo „krimigranti“,
84

 což má za 

cíl jednoznačnou dehonestaci imigrantů, kterým tak autor článku přisuzuje kriminální 

sklony. Kromě osobních útoků slouží expresivní výrazy také pro zdůraznění celého 

sdělení. „Jak už zaznělo jinde v politicky nekorektní rovině, zatímco mladí chlapci Němci 

si to rozdávají někde zezadu a LGBT zpolitizovaná média je v tom skotačení podporují, 

Němky jsou mezitím oplodňovány migranty a jejich děti, až vyrostou, podřežou 

homosexuálním Němcům krky. Tomu se nedá zabránit.“ Ve stejném článku pak najdeme 

také část:  

Proto si všimněte, jak je všude v západních zemích v rámci autogenocidy západní civilizace 

podporován homosexualismus, jak jsou propagovány každý rok pochody gayů v ulicích, kde 

vytahují ptáky na děti, které to vidí z cukrárny, kde jsou s maminkou na zmrzlině.
85 

 

Dalším případem může být „[...] když vyholená Němka vidí zarostlého Araba, 

vzdychá touhou.“ 

V této části upozorňuji na nejdůležitější aspekty a charakteristiky článků 

publikovaných na serveru Aeronet.cz. Příznačným rysem těchto článků je silné vyvolávání 
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negativních emocí, čemuž se podřizuje struktura textů, propojování více témat do jednoho 

(nesourodého) celku, kombinace různých stylistických funkčních stylů v rámci jednoho 

textu, využívání konspiračních teorií a falešných zpráv, přímé oslovování čtenářů spolu 

s jejich vyzýváním k činům a v neposlední řadě početné expresivní výrazy napomáhající 

gradaci sdělení. 

 

1.17.2 Analýza fallacií na Aeronet.cz 

Mimořádná expresivita textů publikovaných na serveru Aeronet.cz se zakládá 

především na volbě jazykových výrazů a způsobu, jakým se o daných tématech píše. 

Autoři tím dosahují silného působení na emoce čtenářů a tento cíl se promítá také do 

samotného užívání konkrétních typů fallacií. Obecně lze totiž konstatovat, že nejčastěji se 

objevujícím argumentem v textech, které jsem analyzoval, je argument strachu. Ten je 

však téměř vždy kombinován a podporován dalšími typy fallacií, které vytvářejí specifický 

styl článků, Aeronetu. 

Argument strachu se nejčastěji objevuje v referování o tématech bezpečí. Právě 

vyvolávání strachu v otázce bezpečí, které se pojí s příchodem migrantů do Evropy, se 

objevuje prakticky v každém článku na Aeronetu spadajícím do tématu a časového období, 

které tvoří rámec mé analýzy. Zatímco argumenty hrozby a síly (argumentum ad baculum) 

se v článcích vyskytují hojně, argument soucitu (ad misericordiam) se v textech prakticky 

nevyskytuje. I v případě, že se autor článku věnuje údajnému znásilnění žen migranty, je 

text koncipován tak, aby vyvolal opovržení migranty (generalizace je v textech 

všudypřítomná), nikoli empatii a soucit s obětí. 

Jak jsem uvedl u klasifikace fallacií podle Douglase Waltona, argument strachu se 

zakládá na dvou premisách. První představuje nastínění pro respondenta nebezpečné 

situace, druhá pak nastiňuje stanovisko nebo způsob chování, které když respondent 

přijme, tak se této situaci vyhne. Právě v tom spočívá manipulativnost argumentu – přimět 

druhou stranu zaujmout požadovaný postoj. V případě analyzovaných textů je tímto 

požadovaným postojem kritika vládních domácích i zahraničních elit a Evropské unie. To 

je patrné již ze samotné názorové profilace serveru. Autoři článků se tak pokoušejí vyvolat 

pocit ohrožení a nebezpečí, které nejsou současní politici schopní zvládat, ba dokonce je 
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cíleně podporují. Argumentace strachem tak má adresáty přimět volit ve volbách 

„alternativní“ strany, které jako jediné nebezpečí vnímají a snaží se mu zabránit. 

Uvedu několik příkladů argumentů strachu: 

„Muslimové přichází do Evropy vytvořit muslimský chalífát, rozšiřují svůj životní 

prostor, ve kterém budou v dohledné době dominovat. Bílá rasa zchudne, bude v útisku.“
86

 

„Lidé v bohatých západních zemích vítají migranty, kteří jim podřezávají krky, 

přejíždí je auty, znásilňují jim dcery.“
87

 

„Naprosto katastrofální je potom situace v EU. Výdaje na zbrojení jsou směšné, 

hranice Schengenu nejsou chráněné, teroristé ISILu o Vánocích vraždí Evropany za 

volanty kamionů a v Bruselu se hovoří, mluví a mluví pořád dokola o změnách 

koncepcí.“
88

 

Argumenty strachu pak v článcích jednoznačně podporují argumenty následku a 

šikmé plochy. Toho je využíváno především řetězením katastrofických scénářů, kdy 

události údajně nutně vyvolávají negativní důsledky. Tento argument demonstruje 

následující pasáže: 

Pokud děti budou vyrůstat v inkluzi a s nástěnkami, kde se porovnává křesťanství a islám 

jako dvě normální a v podstatě OK alternativy, tak v 18 letech z dítěte vyroste sluníčkář, 

který bude tvrdit, že mezirasové mísení je v pořádku, že ani na pohlaví vlastně nezáleží, jestli 

styk probíhá zepředu nebo zezadu, však je ta demokracie, globalizace a svoboda, ne?
89

 

S nástupem Donalda Trumpa se dá očekávat, že v Izraeli ze strany Palestinců propukne další 

intifáda. Plán na přesun americké ambasády do Jeruzaléma zvedne novou vlnu útoků a 

odvety izraelské armády povedou k nastartování mohutné migrační vlny Palestinců do 
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Evropy. Ti už začali do EU proudit v roce 2015, ale vypuknutí nové intifády povede k nové 

migrační vlně.“
90

 

Angela si migranty hýčká, jako kdyby to byly její vlastní děti. Ovšem nehýčká si je z vlastní 

kapsy, ale z kapes německých občanů. Celé to ukazuje pouze na to, že Německo míří k 

totální a úplné islamizaci, protože představa, že Arabové se naučí lyžovat a jednoho dne 

budou v turbanech a hidžábech brázdit sjezdové svahy v evropských resortech, je opravdu 

neskutečně děsivá.
91

 

Výše jsem uvedl, že cílem Aeronetu je očernění vládních představitelů. S ohledem 

na téma migrační krize, se v článcích nejčastěji skloňuje jméno německé kancléřky Angely 

Merkel. Právě výrazní představitelé Evropské unie a politici angažovaní v migrační krizi 

Aeronet dehonestuje pomocí argumentu ad hominem – a to ve všech jeho formách. 

Aeronet ostatně nemíří osobní útoky jen na vysoce postavené politiky, ale na všechny, 

kteří se migrantů jakkoli zastali. Tím se snaží poukázat na nedůvěryhodnost jejich postojů 

a názorů, neboť vždy zdůrazňuje negativa spojená s migranty. 

Příkladem může být útok na papeže Františka, který projevil soucit s migranty a 

vyzval ke vstřícnosti vůči nim. Aeronet reagoval formou přímého argumentu ad hominem: 

„Papež František je v roli Antikrista, který má rozbít současný katolický Vatikán, má 

za úkol ukončit západní křesťanství a zbytek křesťanů islamizovat anebo jim poskytnout 

možnost útěku na východ a přijmout pravoslaví. Papeže řídí Progos, židé.“
92

 

Typ argumentu ad hominem „otrávená studně“ ilustruje případ, kdy Aeronet psal ve 

spojitosti v útoky v Německu o německé novinářce a aktivistce bojující proti 

antisemitismu a xenofobii Anettě Kahane. Poukázal přitom na původ jejího jména s tím, že 

je ve věci zaujatá a je tedy jasné, jakou stranu bude obhajovat: 

„Úřad Anety Kahane tak úspěšně moderuje mediální prostor, aby se co nejméně 

informací o tomto teroristickém útoku dostalo na veřejnost. Je to jen další den, další 

epizoda z německé turecko-islámské republiky.“
93
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V článku je pak dále familiárně skloňováno její jméno jako „Anetka Kahanů“, čímž 

autor shazuje její práci a reputaci. Podobně pak Aeronet pracuje s texty věnujícími se 

Angele Merkel. Často se tak setkáme pouze se jménem „Anděla“ označujícím německou 

kancléřku nebo s přidáním velmi negativních adjektiv jako v případě pojmenování 

Merkelové „říšskou kancléřkou“
94

. 

Když pak Aeronet informoval o zvolení Alexandra van der Bellena rakouským 

prezidentem, diskreditoval jej tvrzením o jeho původu rodinném pozadí a spojil jej 

s nacistickým Německem
95

: 

„Globalisté instalovali do funkce rakouského prezidenta kovaného neomarxistu 

původem z bankéřské rodiny, která za války utekla do III. Říše. Chce otevřít Rakousko 

migrantům a homosexualismu.“ 

Rakouským nejvyšším neomarxistou teď bude synáček ruského bankéře, aristokrata a 

židovské matky, kteří si změnili příjmení po holandském Oranžistovi, když prchali před 

Sovětským svazem, nejprve do Estonska, potom do nacistické III. Říše a nakonec do 

Rakouska. 

Texty Aeronetu užívají různé druhy fallacií a nezřídka je dokonce vzájemně 

kombinují v rámci jediného sdělení. Tuto praxi dokládám následující pasáží: 

Angela Merkel hraje o svůj politický důchod, ale Martin Schulz jí skvěle nahradí, ten má 

naprosto jasno, že Evropa nemůže mít 27 různých vlád a přitom společný trh nebo pohyb 

osob. To prý už není udržitelné. Čeká se na volby, v Německu i ve Francii. V tomto období 

každý velký teroristický útok může převrátit výsledek voleb. Začneme se brzy modlit? 

Otázkou je, jestli k Bohu, nebo k Alláhovi. Sice to prý je jedno a totéž, říká to Angela, ale 

moc lidí jí už nevěří. Už zbývá jenom čekat, kdy se podobné scény z Německa přenesou i na 

východ do bývalých zemí východního bloku.
96

 

Zde nacházíme několik typů fallacií. V první řadě jde o argument ad hominem 

použitý hned v úvodu, kdy má jít Angele Merkelové o „politický důchod“ a následně 

v části, kdy má Merkelová ztotožňovat víru v Boha a v Alláha. V citaci se objevuje také 

argument šikmé plochy, kdy pokračující vláda Angely Merkelové přinese další nebezpečí 
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teroristických útoků a islamizace, které se rozšíří z Německa do východních zemí. 

Přítomný je zde také argument strachu formulovaný tak, že pokud budeme podporovat 

Merkelovou, budou dále probíhat útoky. Nakonec pasáž obsahuje i argument ad populum 

v části „ale moc lidí jí už nevěří“, která má evokovat to, že většina lidí již stojí proti 

Merkelové. 

 

1.18 AC24 

Druhým nejčastěji skloňovaným médiem v rámci dezinformačních serverů 

působících v České republice je AC24 vycházející na webové stránce www.ac24.cz. AC24 

má velmi vysokou návštěvnost. Jak ukazuje analýza
97

 zpravodajského webu 

MediaGuru.cz, počtem reálných uživatelů za srpen 2018 se stal 20. nejnavštěvovanějším 

zpravodajským serverem u nás. Struktura vedení je oproti Aeronetu mnohem čitelnější, 

přesto jej ale jako jeden z nejvlivnějších českých dezinformačních a proruských serverů 

sleduje Ministerstvo vnitra České republiky v rámci svého Centra proti terorismu a 

hybridním hrozbám.
98

 O AC24 jakožto dezinformačním médiu se také zmínil již dokument 

Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky za 1. čtvrtletí roku 2015, 

ve kterém stojí:  

V souvislosti s tzv. dragounskou jízdou se objevilo obrovské množství dezinformací. 

Podstatný vliv mělo dlouhodobé působení rádoby zpravodajských portálů Aeronet, Ac24, 

Stalo-se, Infowars a dalších, které se prostřednictvím šíření dezinformací nebo zcela 

smyšlených zpráv snažily aktivně ovlivňovat veřejné mínění.
99

 

Doménu www.ac24.cz zaregistroval roku 2011 podnikatel Ondřej Geršl, který 

rovněž působí jako šéfredaktor serveru.
100

 V roce 2014, tedy v době ukrajinské krize, kdy 

došlo k založení několika dalších dezinformačních webů, pak vznikla obchodní firma 

s názvem AC24 s.r.o., která později založila další dezinformační weby, jako jsou Svět 

kolem nás a Lajkit.cz Geršl o webu otevřeně mluví jako o své obchodní aktivitě i o tom, že 
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obsah přizpůsobuje svým čtenářům.
101

 Na webu se objevuje inzerce v podobě bannerových 

ploch. 

AC24 vykazuje vzhledem ke svému zaměření podobné charakteristiky jako 

například Aeronet, přičemž se odlišuje obsahovým zaměřením, ve kterém důležitou roli 

hraje mix bulvárních a jinak „senzačních“ článků například o výskytu UFO. Vymezuje se 

proti mainstreamovým médiím a označuje se jako alternativa, neboť mottem AC24 

uvedeným na úvodní stránce webu média je: „Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb 

Co se jinde nedozvíte“. U naprosté většiny článků není uvedený autor článku. Jména 

redaktorů nejsou uvedená ani jinde na webu. K dispozici je pouze společný redakční mail 

sloužící také pro příjem inzerce, jinak redakci není možné kontaktovat.  

 

1.18.1 Deskripce textů na AC24.CZ 

Vizuální podoba webu AC24 se podobně jako u Aeronetu výrazně neliší od 

mainstreamových zpravodajských serverů, proti kterým se ovšem rovněž vymezuje. Na 

první pohled proto jednoznačně působí jako běžný zpravodajský server, kterým se podobá 

také svým obchodním inzertním modelem. Nezvyklé je ovšem řazení článků pouze do 

dvou kategorií „Z domova“ a „Ze světa“ – záložku „Úvod“ nelze pojímat jako samostatnou 

kategorii, neboť čtenáře směřuje pouze na domovskou stránku. Naproti tomu zcela chybí 

další rubriky, které by články třídily podle tématu obsahu. Web se věnuje nejrůznějším 

tématům od politiky, životního prostředí, hospodářství a ekonomiky až po počasí. 

V hlavních dvou kategoriích proto čtenář najde nesourodý mix všech těchto témat. 

Dojem seriózního zpravodajství AC24 vyvolává i samotnou strukturou 

publikovaných článků, které se na první pohled nijak neliší od článků mainstreamových 

médií. Mají výstižné titulky o standardní délce, které se většinou nesnaží působit skandálně 

pomocí nadužívání interpunkčních znamének a expresivních výrazů jako v případě 

Aeronetu. Články tak na sebe přitahují pozornost pouze rozebíranými tématy, mezi které 

často patří spiklenecké teorie. Příkladem může být titulek „Odhalen turecký plán na 

zaplavování Evropy 3 tisíc migrantů denně“
102

 nebo „Němečtí psychiatři mají nápad: 
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Zdrogovat veřejnost oxytocinem, aby začala ‚akceptovat přijímání migrantů‘“
103

. 

Publicistickému stylu textu pak odpovídá i tématická soudržnost jednotlivých článků.  

Manipulativní charakter článků na AC24 se tak zakládá především na nakládání 

s informacemi, zdroji a dalšími formálními nedostaky. V textech se zpravidla neobjevují 

výrazně citově zabarvené výrazy ani nadužívání dramatických rétorických obratů, jako 

tomu je u Aeronetu. Pokud se tak v článku objeví expresivní pasáž „Německo zachvacuje 

mohutně se vzdouvající vlna zločinnosti migrantů“
104

, zakládá se sice na předkládaných 

datech a informacích, jejich zdroje jsou ale velmi nedůvěryhodné. Naprostá většina článků 

na AC24 jsou totiž překlady textů ze zahraničních dezinformačních médií. Častým 

zdrojem zpráv je například americký krajně pravicový server Breitbart News, který bývá 

označovám za misogynské, xenofobní a rasistické médium
105

, server South Front šířící 

zejména proruskou propagandu
106

 nebo Zero Hedge, který se skrývá za svou anonymitou a 

vydává proruský konspirační obsah
107

. Z důvodů překladu článků z primárně zahraničních 

serverů se tak AC24 v otázce migrační krize věnovalo především událostem v zahraničí. 

V textech publikovaných na AC24 se setáváme také s častými stylistickými 

problémy, které jsou způsobeny především neodborným překladem cizojazyčných textů. 

Příkladem může být obrat „uvádí čísla pohřbená v nové zprávě“
108

 nebo následující úryvek 

z textu, který AC24 přebral ze serveru South Front: 

ISIS kromě toho zvýšila aktivitu na Sinajském poloostrově, čímž destabilizuje domácí situaci 

v Egyptě, který se pokouší v regionu prosazovat mnoha-vektorovou politiku, která 

neuspokojuje jeho Západem podporované sousedy. Místní zkázonosné síly se rovněž pokouší 
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Egypt destabilizovat, čímž de facto těm militantům pomáhají.
109 

Dalším formálním nedostatek zpravodajské činnosti AC24 je práce se zdroji. U 

většiny článků je na jejich konci odkaz na původní článek, který byl pro potřeby AC24 

převzat nebo přeložen, přesto se ale můžeme setkat s neuvedením zdrojů, jak ilustruje 

pasáž: 

 „Švédsko potřebuje více přistěhovalců, chce-li si udržet svůj sociální systém 

od kolébky až po hrob a péči o stárnoucí populaci, řekl vysoký státní úředník 

agentuře Reuters, píše Daily Mail.“
110

 

AC24 ovšem zamlčuje jméno zdroje a neuvádí ani odkaz na zmíněný článek Daily 

Mail. 

O imigrantech informuje AC24 výhradně v negativních souvislostech. Podle toho 

také navíc zachází se zdrojovými informacemi. Při překladu textů tak zdůrazňuje a zároveň 

zamlčuje různé části původních článků. Tuto praktiku si můžeme ilustrovat na článku
111

, u 

kterého AC24 uvádí jako zdroj český dezinformační server PrvníZprávy.cz – odkaz na 

zdroj ovšem nefunguje a tento článek na zmíněném serveru ani není možné dohledat. 

Původní článek
112

 lze ovšem dohledat u agentury Reuters, odkud jej pravděpodobně web 

AC24 také převzal a téměř doslovně přeložil. Přitom se ale dopustil překroucení několika 

informací. Nadpis u článku Agentury Reuters v angličtině zní „Sweden needs more 

immigrants to counter ageing population: employment agency“ (Švédsko potřebuje více 

imigrantů, aby dokázalo čelit stárnoucí populaci: tvrdí pracovní agentura), web AC24 jej 

ovšem přeložil takto: „Švédsko překvapilo: Potřebujeme více migrantů!“. Zcela tak zamlčil 

kontext celé zprávy o imigrantech ve Švédsku. Cíl je přitom zřejmý, zdůraznit nebezpečí 

dalšího příchodu migrantů a tím emočně zaujmout své čtenáře. Když pak Reuters píše o 

imigrantech jako o „lidech, kteří uprchli na kontinent před válkou a chudobou“ (v 

originále: „people who entered the continent fleeing war and poverty“), AC24 tuto 

formulaci záměrně vypustí, neboť by mohla evokovat solidaritu s imigranty. Dále 
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například Reuters označuje pravicovou populistickou stranu Švédští demokraté jako „anti-

imigrantskou“, AC24 ji ale ve svém textu označí jako „vládnoucí stranu“. Podobných 

zavádějících částí je v překladu více, tato ukázka ilustruje způsob nakládání AC24 

s informacemi a se zdroji. 

V souvislosti s migrační krizí na na stránkách AC24 skloňují především tři tématické 

celky. Jejich společný základ představuje apel na ohrožení evropské civilizace se snahou 

spojit imigranty s různými negativy. První skupinu charakterizuje vyzdvihování vysoké a 

nezvladatelné kriminality, které se mají imigranti dopouštět, jejich nepřizpůsobivosti 

s ohledem na kulturu evropských zemí a problémů, které konkrétním státům přinášejí. 

Druhou skupinu pak představují články o nejrůznějších tajných dohodách na podporu 

příchodu imigrantů, které se připravují na úrovni především Evropské unie. S tím souvisí 

také třetí skupina, která pak zmiňuje konkrétní politiky zodpovědné za migrační krizi. 

V těchto článcích se proto nejčastěji objevují různé konspirační teorie, které vzbuzují 

nedůvěru lidí v současné politické elity.  

 

1.18.2 Analýza fallacií na AC24.cz 

Dezinformační charakter serveru AC24 je postaven především na sdílení 

nepravdivých informací z nedůvěryhodných zdrojů. Patrný je záměr redakce vydávat 

články, které působí zpravodajsky objektivně. Z toho důvodu se v nich objevuje poměrně 

malé procento expresivních výrazů. Podobně je to s používáním fallacií. Řada článků je 

postavena ryze zpravodajsky bez explicitní klamavé argumentace. Přesto se ale ve článcích 

ohledně migrační krize vyskytuje hned několik druhů fallacií. 

Zpravodajství AC24 se často zakládá pouze na očitých svědectvích a anonymním 

odborném konstatování. Proto se v článcích často objevuje argument odborného názoru, 

pomocí něhož se redakce pokouší zvýšit důvěryhodnost sdělení. Argument odborného 

názoru se zde opírá o odkazování na konkrétního odborníka, skupinu profesionálů i závěry 

odborných studií. Proto také AC24 využívá velké množství přímých citací. Příkladem 

argumentu odborného názoru na základě blíže nespecifikované studie se projevuje v této 
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citaci: „Data z trhu práce jednoznačně dokládají, že začleňování imigrantů je mýtus.“
113

 

Odkaz na skupinu odborníků, kde opět chybí jakýkoli zdroj pak dokládá tato pasáž: 

Ruští zpravodajští specialisté spatřují ohrožení v pronikání jak teroristů, tak agentů z 

Blízkého východu vycvičených západními zeměmi a militantními organizacemi na území 

Ruské federace.
114

 

Argument odborného názoru zakládající se na výpovědi konkrétního odborníka 

ilustruje nepřímá citace údajné soudkyně: „Podle soudkyně E.M., je tento případ 

nejstrašnější, který za 26 let své soudcovské praxe soudila.“
115

 

Nejčastěji používaný typ fallacie v textech AC24 představuje argument ad hominem, 

pomocí kterého autoři útočí na konkrétní politiky, politické představitele podporující 

evropskou integraci i skupiny lidí podobného názoru. Pro diskreditaci politiků volí AC24 

pejorativní označení typu „Francouzský levicový socialistický prezidentský kandidát 

Emmanuel Macron“
116

, „V něm tento eurokrat píše“
117

 či „Papež ve společném prohlášení 

s ekumenickým patriarchou Bartholomewem“
118 

 Dále uvádím konkrétní případy argumentu ad hominem formou „otrávené studně“: 

Bruselané rozhodli, že Evropané musí přijmout masovou migraci ze třetího světa za nový 

normál, kdy varovali, že žádná zeď ani žádná politika nedovolí, jakékoliv části EU, aby 

zůstala homogenní a od migrace oproštěná.
119

  

V tomto případě je potřeba upozornit na celkový kontext, který určují články na 

AC24. Zdůrazňují totiž nekompetentnost politiků a představitelů Evropské unie v otázce 

migrační krize, respektive jejich údajně špatné kroky v tomto směru. Výraz „Bruselané“ 

tak působí sám o sobě jako velmi pejorativní nálepka. 
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„Migrant, který na předměstí Stockholmu společně s 19 svými parťáky, taktéž 

migranty, znásilnil třicetiletou Švédku, sdělil policii, že to byla obrovská švanda.“
120

 

V textech můžeme zaregistrovat také několik případů argumentu šikmé plochy, které 

zdůrazňují rizika spojená s příchodem imigrantů. Tento argument AC24 využívá vzhledem 

ke svému manipulativnímu zpravodajství: 

Jak jsme učinili závěr už předtím, Afrika má 1,2 miliardy lidí, což se během příštích 25 let 

zdvojnásobí, kde značná část z nich se v nadcházejících desetiletích přidá k evropské 

pracovní síle. Spolu s tím vysoce vzdělaná a kvalifikovaná západní populace bude jen 

ubývat, čímž bude klesat i poptávka po těch nekvalifikovaných pracovnících. (Těm vytváří 

pracovní místa jen dostatek těch kvalifikovaných.) Neexistuje jakákoliv šance, že Evropa by 

si mohla dovolit své sociální zabezpečení, aniž by prosadila kvóty na migranty. A i kdyby 

sociální zabezpečení přestalo úplně existovat, stejně dosáhne evropský trh pracovní síly 

situace, že tam bude tolika nepoužitelných pracovníků, kteří budou úplně stejně bezcenní, 

jako jsou teď v Nigérii. A pro nekvalifikovanou část pracovní třídy Evropy je hlasovat pro 

zastánce otevřených hranic úplnou sebevraždou.
121

 

Nejen že v Kosovu jede na plné pecky systematická snaha o islamizaci již dospělého 

obyvatelstva prostřednictvím imámů, kteří tamní muslimy obracejí na radikální formu islámu 

wahhábismus, ale navíc také zcela přirozeně tamní islámské, tedy zejména albánské, etnikum 

má vyšší porodnost než pravoslavné, katolické a další. Takže i díky zcela spontánním 

demografickým trendům radikální islamizace Kosova nabírá na síle.
122

 

Důležitou argumentační složkou většiny dezinformačních serverů představuje 

obecně apel na emoce adresátů. AC24 využívá argumenty hrozby i lítosti, tedy argumenty 

ad baculum a ad misericordiam. Jejich vyznění je nicméně vždy stejné – varovat před 

uprchlíky a zdůraznit, jaké trestné činy páchají. 

Zatímco švédská mainstreamová média závažnost rok od roku stoupajících sexuálních útoků 

na ženy velkoryse přehlížejí, uvádí celá jedna polovina mladých Švédek, že se na ulicích 

necítí bezpečné. Útoky na ženy na hudebních festivalech stouply od roku 2015, kdy invaze 

migrantů do země začala, o celých 1 000 procent, což vede pořadatele k vážným úvahám o 

tom, že mužům bude účast na těchto hudebních slavnostech napříště zakázána.
123
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Nejdříve ji ohrožovali nožem a pak ji hlavou narazili na jeden ze schodů, takže na jistý čas 

ztratila vědomí. Když ho znovu nabyla, viděla kolem sebe rozhihňané muže, kteří za velkého 

smíchu a pobavení scénu jejího probíhajícího znásilňování natáčeli na své mobily.
124

 

V obou případech se zároveň objevuje také generalizace migrantů jako těch, kteří se 

dopouštějí vážných zločinů. Kvůli tomu se zde argument strachu a lítosti kombinuje také 

s argumentem ad hominem. Ostatně kombinace různých druhů fallacií v jediné výpovědi je 

stejně jako u Aeronetu charakteristická i pro AC24. Fallacie se vzájemně podporují a 

zvyšují persvazivní účinek sdělení. V následující pasáži se tak kombinuje argument 

odborného názoru, argument následku a v konečném důsledku i argument strachu. 

Američtí i ruští veteráni ze zpravodajských složek se podivují nad tím, jakým způsobem se 

evropské země podřídily nelegální migraci, čímž ji vlastně zlegalizovaly. Ztratila se hranice 

mezi legální a nelegální migrací, což je podle nich výzva pro další a další potenciální 

nelegální migranty s různými úmysly pro vstup do evropských zemí.
125

 

 

1.19 INSTORY.CZ 

Server Instory.cz patří k méně známým příkladům českých dezinformačních serverů. 

Vystupuje totiž především jako bulvární médium, které se věnuje životům celebrit, 

zdravému životnímu stylu a různým konspiračním teoriím. Na seznam českých 

dezinformačních webů jej zařadil ve své analýze think-tank Evropské hodnoty
126

 i týdeník 

Respekt ve svém speciálu věnovaném dezinformacím
127

. 

Server spadá pod společnost Digital Plus s.r.o. podnikatele Víta Koldinského. Jedná 

se tak stejně jako AC24 o komerční subjekt, který se snaží šířením dezinformací přilákat 

co nejvíce čtenářů a tím generovat příjmy z reklamy. Na webu proto najdeme kromě 

bannerových inzertních ploch také běžné produktové PR články. Na Instory.cz lze dohledat 

kontakt na vydavatelskou společnost Fruit Factory / Digital, šéfredaktorku Jitku Jahodovou 

i jména členů redakce. Pod jednotlivými články ovšem nejsou konkrétní autoři podepsaní. 

Instory.cz na svých stránkách na rozdíl od Aeronetu a AC24 nepopisuje své obsahové 

zaměření, ani vlastní motto. 
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Obsah webu je rozdělen do širokého spektra tematických rubrik a podrubrik, jako je 

Společnost (podrubriky Celebrity, Life & Style, Módní policie, Seriály & Filmy), Styl 

(Móda, Krása, Zdraví, Vztahy, Děti, Recepty, Retro, Ostatní), Bydlení (Exteriér, Interiér, 

Tipy a inspirace, Technika, Rekonstrukce), Dům a zahrada (Dům, Zahrada, Dílna, 

Mazlíčci, Ostatní), Technika (PC a mobily, Auto-moto, Technologie, Letectví, Vojenství) 

a Věda a vesmír (Věda a výzkum, Vesmír, Země a příroda, Objevy, Záhady a tajemství). 

Z tohoto výčtu je jasně patrné, že Instory.cz nemá konkrétní předmět zájmu, ale snaží se 

oslovit co nejširší čtenářskou základnu. K tomuto cíli tak pravděpodobně sloužilo také 

vydávání dezinformačních článků o migrační krizi. Jedná se o články plné expresivních 

výrazů a „utajovaných“ informací. 

V minulosti však došlo na serveru Instory.cz ke stažení veškerého obsahu, který se 

týkal politiky a zpravodajství. Články již proto nelze dohledat mezi starším obsahem na 

serveru, o jejich existenci ale svědčí indexování ve vyhledávačích při zadání klíčových 

slov „instory.cz migrant“ – otevřít je však nelze. Obrátil jsem se proto pomocí emailové 

korespondence přímo na redakci Instory.cz s tím, zda je možné tyto články zpřístupnit. 

V odpovědi
128

 stálo, že tyto články se již na webu nenacházejí, protože došlo ke zrušení 

celé sekce Zprávy. Z emailu cituji následující pasáž o novém směřování média: 

„inStory.cz je dále lifestylovým magazínem o životě kolem nás, včetně vědecko-

technických témat. Politice a zpravodajství se zatím na inStory.cz nevěnujeme.“ Dále jsem 

získal informaci, že ke stažení těchto článků došlo v lednu 2019. Lze se tak domnívat, že 

za rozhodnutím stála změna interní politika redakce, respektive vedení média. Změna 

zaměření obsahu má tak pravděpodobně směřovat ke zvýšení čtenosti. 

Několik článků na Instory.cz, které odpovídají stanoveným kritériím diplomové 

práce pro analýzu obsahu zvolených dezinformačních serverů, lze ovšem dohledat 

v digitální knihovně neziskové organizace Internet Archive
129

, která archivuje výběr 

internetových stránek. 
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1.19.1 Deskripce textů na Instory.cz 

Při analýze textů na serveru Instory.cz vycházím z výše zmíněných důvodů pouze 

z omezeného počtu článků. Vzorek ovšem jasně demonstruje, jakým způsobem autoři své 

texty koncipují a co je jejich záměrem. 

Server Instory.cz si od svého vzniku až do současnosti udržuje velmi bulvární 

charakter. Nabízí proto články různého zaměření, mezi kterými v minulých letech hrály 

podstatnou roli také politická témata. Články o životě hvězd mají ovšem s články 

věnovanými migrační krizi jednu zásadní společnou charakteristiku, kterou představuje 

snaha o představení témat v jejich „skandální“ rovině. Tomu výrazně napomáhá práce 

s titulky, které obsahují vykřičníky i otazníky a také velmi silné expresivní výrazy a 

určitým typ lidových jazykových obratů. Uvádím několik příkladů: 

„Jděte už s tou připosranou korektností k uprchlíkům do háje! Objevují se stále další, 

velmi znepokojivé zprávy!“
130

 

“Když kšeft zvítězí nad soudností! Vzniká první Arabská obec v Čechách! Můžeme 

proti tomu protestovat, ale to je asi to jediné, co dnes můžeme bohužel dělat!”
131

 

„Tohle je neřešitelný průser a nastane jediné a zřejmě nevyhnutelné. Sbohem 

Schengene! Moc jsme si tě neužili!“
132

 

Podobné titulky bulvárního charakteru mají snahu šokovat své čtenáře a tím upoutat 

jejich pozornost. Články týkající se migrační krize pracují na Instory.cz opět s lidskými 

emocemi, jako je strach, opovržení, zlost. Migranti jsou vykreslováni jako ti, kteří jsou 

bytostně nepřizpůsobiví evropské kultuře, násilní a doslova tak ohrožují naše životy. 

Generalizace migrantů prochází všemi články. 
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Rozsah textů je obecně velmi krátký a podobně jako titulky odpovídá spíše článkům 

publikovaným v bulvárních médiích. Informace v článcích na Instory.cz vychází 

především z „obecně známých faktů“. Pokud se v článku objeví citace, zakládá se na 

svědectví očitého nejmenovaného svědka, případně se odkazuje na výpovědi politiků, které 

ovšem nelze dohledat. V článcích nejsou uváděny zdroje a pod konkrétními texty není 

uváděný ani konkrétní autor, ale pouze redakce. Články jsou zároveň koncipovány tak, aby 

vyjadřovaly postoje a názory celé redakce Instory.cz, neboť se v nich opakují výrazy jako 

„my“, „podle našeho názoru“ či „myslíme si“. Z toho důvodu dochází také ke stranění 

konkrétním politikům (Miloš Zeman, Vladimir Putin) a naopak dehonestování jiných 

(Angela Merkelová a obecně čelní představitelé Evropské unie).  

  

1.19.2 Analýza fallacií na Instory.cz 

Samotná struktura článků na Instory.cz je velmi jednoduchá. Zavádějící titulek 

v několika následujících odstavcích rozšiřují komentáře autorů a citace, případně se 

odkazuje na anonymní zdroje. Manipulativní charakter obsahu se zakládá především na 

nepodložených informacích a důkazech. Texty proto v zásadě pracují jen s několika málo 

typy fallacií. 

Dominantními typy fallacií jsou argumenty strachu a odborného názoru a ad 

hominem. Argumenty odborného názoru se v článcích využívají pro potvrzení nebezpečí, 

které údajně migranti představují. Odkazuje se tak na experty i studie a výzkumy, o 

kterých ovšem nelze nic bližšího dohledat. 

Experti ale varují, že USA a Evropě hrozí další útoky, a ty mohou být daleko ničivější. 

Islámský stát dosud naháněl strach při atentátech bombami v opasku nebo kalašnikovy, jenže 

odborníci varují, že IS může sáhnout i k mnohem nebezpečnějším zbraním.
133

 

Politická analytička Evropského parlamentu Beatrix Immenkamp ve své zprávě nyní tvrdí, že 

Islámský stát už podobné zbraně může vlastnit. ‚IS rekrutuje stovky zahraničních bojovníků. 

Mezi nimi jsou i takoví, kteří mají ukončené vzdělání ve fyzice, chemii a informatice,‘ píše 

se ve zprávě.
134
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Seriózní výzkumy na toto téma v podstatě neexistují, ale experti odhadují, že radikálních 

muslimů, kteří jsou ochotni vzít do ruky zbraň či opásat se výbušninou a odpálit někde na 

veřejném místě, je přibližně 10%.
135

 

Argument ad hominem se v článcích využívá jak pro útok na konkrétního člověka, 

tak pro diskreditaci migrantů, k čemuž slouží typ tohoto argumentu „otrávená studně“. 

Mezi útoky na konkrétní lidi a imigranty jakožto skupinu existuje určitá souvztažnost. Ad 

hominem má za cíl maximálně očerňovat imigranty i ty, kteří se imigrantů zastávají či 

pouze nabádají k tolerantnímu jednání. Ke generalizaci skupiny lidí dochází i v případě 

zastánců migrantů.  

„Kde přichází Soros a ostatní samozvaní rádci k názoru, že má Evropa nějaké 

povinnosti vůči ekonomické migraci, je opravdu záhadou.“
136

 

Neuplynulo ani půl roku a všichni ti evropští ‚humanisté‘ se začínají probouzet ze svého, od 

samého počátku nesmyslného snu o začleňování, integraci, nové ekonomické krvi pro 

evropské hospodářství, o soužití kultur a bezproblémovém a obohacujícím multikulturalismu. 

A jak se zdá, tak se ze svých růžových obláčků, museli vrátit do reality.
137

  

„Sexuální peklo! Podívejte, jakých zvěrstev se migranti opět dopustili!“
138

 

Cílem používání argumentů strachu je poté vyvolávání nenávisti k migrantům jako 

takovým. Často se přitom pojí s dalšími typy fallacií, jako je například argument 

odborného názoru. 

„Podle mluvčí německého ministerstva vnitra se potvrzuje stoupající trend počtu 

zločinů páchaných migranty na celém území Německa. “
139

 

„Děsivá předpověď experta! Karta se obrací! Evropa bude podřízena muslimům!“
140
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„Evropa se řítí do propasti! Podobné věci jsme tady určitě nechtěli!“
141

 

V textech se setkáme i s jinými typy fallacií, ovšem v podstatně menším zastoupení. 

Jedná se například o argument šikmé plochy, který zdůrazňuje hrozící nebezpečí: 

A pokud osmadvacítka hodně rychle nepřijme účinný způsob, jak tento proud zastavit, nebo 

alespoň razantně omezit, pak to velmi pravděpodobně může skončit jen jediným 

způsobem. Sbohem Schengene! Moc jsme si tě neužili!
142

 

Případně se lze setkat také s argumentem klamné analogie: 

S italským občanstvím mohou počítat i děti přistěhovalců, které se na Apeninském 

poloostrově nenarodily, ovšem přišly na jeho území před dosažením 13. roku života a 

navštěvují v zemi školy. Reformu si vynutil prudce stoupající počet uprchlíků, kteří se přes 

Středozemní moře dostávají do země. Italské školy aktuálně navštěvuje 800.000 dětí 

přistěhovalců. Zemi tak zřejmě čeká něco podobného, co je nyní běžné na jižní hranici 

Spojených států, kdy například do Kalifornie proudí tisíce těhotných Mexičanek a jiných 

latinoameričanek, aby porodily ve vysněné zemi. Získají nejen občanství pro své děti, ale i 

pro sebe a svoji početnou rodinu.
143
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1.20 Explanace 

Explanaci jakožto třetí fázi metodologického postupu kritické diskurzivní analýzy 

podle Normana Fairclougha pojímám společně pro všechna tři analyzovaná média. 

Explanace se zaměřuje na analýzu diskurzu vzhledem k mocenským vztahům a 

ideologiím. Právě v tomto ohledu média spojuje několik společných charakteristik. Servery 

se snaží profilovat jako alternativní média, která přinášejí nový a nezávislý pohled na 

konkrétní témata. Tím se zároveň explicitně vymezují proti tzv. klasickým či 

mainstreamovým médiím, která podle tvrzení zmíněných serverů slouží vládním 

představitelům a podporují tak jejich zájmy.  

 

V otázce migrační krize servery předně útočí na současnou politiku Evropské unie. 

Vzhledem k plošné generalizaci migrantů jako nebezpečných zločinců, kteří ohrožují 

evropskou civilizaci jako celek, představují analyzované servery přední evropské politiky 

jako ty, kteří migranty podporují a vítají. Tímto způsobem se servery pokoušejí o 

diskreditaci vládnoucích politických představitelů, kteří podporují Evropskou unii a 

obecně politiku západních států. 

 

Oproti tomu je u všech třech serverů znatelný příklon k zájmům Ruské federace. 

Zatímco v případě Aeronetu se jedná (jak jsem již dokázal výše) o cílenou proruskou 

propagandu, u AC24 a Instory.cz se lze domnívat, že hájení Ruské federace vyplývá 

z politických preferencí jejich čtenářů, kterým se snaží nabídnout požadovaný obsah. 

 

V souvislosti s analýzou mocenských vztahů je potřeba poukázat také na šiřitele 

těchto dezinformací. Servery AC24 a Instory.cz lze označit za běžné komerční subjekty, 

které na tvorbě a šíření dezinformací do značné míry zakládají své obchodní cíle. Servery 

provozují registrované společnosti sídlící v České republice a jejich příjmy plynou 

především z nabídky inzerce. Aeronet ovšem funguje zcela jiným způsobem – o vedení 

společnosti nelze o oficiálních zdrojů dohledat prakticky žádné informace, neboť se 

zakládá na neprůhledné struktuře vlastnických vztahů, aby tak mohl být zatajen zdroj v roli 

manipulátora.  
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ZÁVĚR 

Cíl této diplomové práce představovalo komplexní představení fenoménu 

dezinformace se zaměřením na české mediální prostředí a obsahová analýza textů 

publikovaných na zvolených tuzemských dezinformačních serverech. Analýza se přitom 

zabývala jak celkovou jazykovou a rétorickou strukturou těchto článků, tak především 

odhalením nejčastěji používaných fallacií, falešných argumentů. Vzájemné provázání 

analýzy textů a rozboru společenského a historického kontextu mi poskytl metodologický 

postup kritické diskurzivní analýzy. Kromě samotné detailní analýzy textů jsem tak mohl 

představit fenomén dezinformace jakožto specifický společenský a sociální problém. 

Propojení fází deskripce a interpretace v tomto případě vedlo k uvedení jazykové a 

rétorické výstavby textů do širších souvislostí s ohledem především na politické pozadí 

konkrétních sdělení.  Pochopení politického kontextu je zároveň zcela zásadní pro 

pochopení závažnosti šíření dezinformací i toho, proč dezinformace získávají v současnosti 

stále větší mediální pozornost. Dezinformace jakožto manipulativní zprávy bývají totiž 

využívány jako mocenský prostředek při mezinárodních konfliktech, což dokazuje jejich 

monitoring bezpečnostními složkami států. 

V České republice působí několik dezinformačních médií šířících nepravdivé 

manipulativní informace. Přestože sdílejí některé společné charakteristiky, v mnoha 

ohledech se od sebe odlišují. Při analýze jsem se proto zaměřil na tři konkrétní internetová 

média s odlišným zaměřením a vlastnickou strukturou. Právě poukázání na vedení těchto 

médií je zásadní pro určení toho, jaké zájmy reprezentují. Zatímco proruský server Aeronet 

se skrývá za neprůhlednou strukturou vlastnických vztahů, AC24.cz i Instory.cz působí 

jako komerční subjekty ovládané českými podnikateli. Analýza těchto médií ukázala, 

jakým způsobem přistupují k tvorbě svého obsahu. Persvazivní funkci jejich obsahu 

představuje výrazný apel na emoce příjemců, přičemž důležitou složku představuje užívání 

fallacií.  

Přestože se servery prezentují jako objektivní zpravodajská média přinášející 

nezávislé informace, je příznačným rysem jejich textů mix různých typů fallacií. Servery 

AC24 a Instory.cz fallacie používají významně střízlivěji než Aeronet. Naopak v textech 

publikovaných na Aeronetu hraje výrazná expresivita výrazů a snaha o explicitní 

přesvědčování čtenářů podstatnou roli. Z těchto důvodů tak nelze určit jednoznačný model 

dezinformačních zpráv, lze jen poukázat na jejich příznačné rysy, které představují právě 
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fallacie, expresivní výrazy, nevyváženost zpravodajství, nedůsledná práce se zdroji a také 

snaha o maximální anonymitu jak autorů textů, tak i zdrojů informací. 

Tematický rámec analýza představovala migrační krize. Všechny tři analyzované 

servery o ní informovaly velmi podobně. Migraci popisovaly jako jednoznačné nebezpečí 

pro obyvatele celé Evropy, uváděly její smyšlené důsledky i příčiny a útočily na všechny, 

kteří se migrantů jakkoli zastali či vůči nim projevili solidaritu. Příznačná je v tomto 

ohledu také generalizace migrantů jako zločinců, kteří rozvrátí evropskou civilizaci a šíření 

spikleneckých teorií o migrační krizi. 

Podstatné je ovšem určení záměrů šíření takových zpráv, tedy motivaci jejich tvůrců. 

V případě Aeronetu se jedná o výraznou snahu šíření proruské propagandy, která vyvolává 

pochybnosti a strach obyvatel České republiky o dalším směřování jejich země i celé 

Evropské unie. Tyto pochybnosti a strach pak mají vést k příklonu k proruské politice, jejíž 

zájmy server neskrývavě hájí. Činnost Aeronetu proto můžeme zařadit do oblasti černé 

propagandy. Oproti tomu servery AC24 a Instory.cz šíří dezinformace primárně pro to, aby 

jejich prostřednictvím dosáhly vyšší čtenosti a tím i vyšších příjmů z inzerce. To je patrné 

především u serveru Instory.cz, který se posléze rozhodl o zablokování politických článků, 

patrně kvůli cílení na jinou čtenářskou základnu. Při analýze manipulace prostřednictvím 

fallacií vyžaduje důsledný přístup, v případě konzumentů dezinformací je pak potřeba 

vysoká míra kritického myšlení.  
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