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Anotace 

Tato práce se zabývá rozdělováním společnosti na ‚My‘ a ‚Oni‘ na webu Aeronet.cz. Práce 

je rozdělena na dvě základní části – teoretickou a praktickou. Náplní teoretické části je 

v první řadě představení zkoumaného média a konceptů, které jsou s portálem Aeronet.cz 

spojovány. Nedílnou součástí této části je také představení různých přístupů zabývajících se 

problematikou vztahu jazyka a ideologie. Teoretická část se dále věnuje zejména konkrétním 

vybraným praktikám, za pomoci nichž dochází ke konstrukci identit a rozdělování 

společnosti na odlišně hodnocené segmenty. Praktická část pak sestává z vlastní sémiotické 

analýzy s prvky kritické analýzy diskurzu. Analýza má dva základní cíle – prvním cílem je 

odhalení složení skupin, na které portál fragmentuje společnost. Druhým cílem praktické 

části je zjistit, jaké praktiky jsou ke konstrukci identit skupin ‚My‘ a ‚Oni‘ užity v kontextu 

zkoumaného portálu. Prezentace výsledků nabízí přehled entit a jejich hodnocení doplněný 

o popis strategií užitých ke klasifikaci dané entity na všech úrovních výzkumu. V závěrečné 

části je nabídnuto shrnutí výsledků ve vztahu k oběma vytyčeným cílům a jsou vyvozeny 

závěry o ideologické orientaci portálu a stylu diskurzu, který se na něm uplatňuje. 

 

Annotation 

This thesis focuses on the Aeronet.cz website and the division of society into ‘Us’ 

and ‘Them’ in the context of the website. The thesis is divided into two parts – a theoretical 

one and a research one. The theoretical part aims to describe the background 

of the researched website and certain phenomena which are believed to be connected to the 

website. This part also includes a review of theoretical concepts pertaining to the connection 

of language and ideology. Furthermore, certain strategies utilized in group identity 

construction and division of society into differently evaluated segments are described. The 

research is conducted in the form of a semiotic analysis but incorporates certain elements 

of critical discourse analysis as well. The analysis has two main goals. The first goal is 

to describe the composition of ‘Us’ and ‘Them’ groups in the context of the portal, the 

second goal is to investigate which strategies of identity construction are employed to 

achieve such division. To support the findings, the thesis offers a detailed overview 

of individual entities and their evaluation. A description of strategies from all levels 

of the research, which were used to evaluate a certain entity, is also included. The discussion 

consists of synthesis of all the findings with respect to both outlined goals. Additionally, 



 

 

 

conclusions about the ideological disposition and general discourse style of the website are 

drawn. 
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Úvod 

Dne 4. října se na webu Aeronet.cz objevila zpráva o privatizaci těžby lithia na českém 

území. Autor článku označil udělení povolení těžby australské firmě za „megatunel“ a ostře 

se ohradil proti ČSSD, kterou označil jako zodpovědnou za tento proces. (Vedoucí Kolotoče 

2017) Během několika dnů přejala tuto zprávu další média a proti ČSSD ji ve sněmovně 

použil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. (Reportéři ČT 2018) Pražský institut 

bezpečnostních studií později sice celou zprávu označil za dezinformaci, ale škoda již byla 

napáchána, neboť „kauza lithium“ se stala hojně diskutovaným předvolebním tématem 

a sama ČSSD odhaduje, že ji ve volbách kauza stála až tři procenta odevzdaných hlasů. 

(Neovlivni 2017) Tato kauza upevnila pozici Aeronetu mezi předními českými 

„dezinformačními weby“ (Reportéři ČT 2018, Evropské hodnoty 2016) a stala se motivací 

pro podrobení Aeronetu detailnějšímu zkoumání v rámci této práce.  

Jelikož rozkrývání dezinformací v českém mediálním prostředí se věnuje několik veřejně 

působících organizací (Neovlivni.cz, StopFake.org, a další), rozhodl jsem se tuto práci 

zaměřit na jazykovou stránku Aeronetu, která je zmapovaná ve značně menší míře. 

Publikování dezinformací totiž není jediným specifikem Aeronetu – už při prvotním setkání 

s Aeronetem je patrné, že působení zveřejněných informací (ať už se jedná o dezinformace 

nebo informace pravdivé) je umocněno stylem, jakým se autoři na Aeronetu vyjadřují. 

Zajímavý a nestandartní je pak zejména způsob mluvy o osobách a subjektech, o nichž daný 

článek pojednává. V rámci jednotlivých textů jsem se tak rozhodl zaměřit právě na to, jak 

se Aeronet vyjadřuje o účastnících diskurzu a polarizuje společnost na ‚My‘ a ‚Oni‘. 

Ještě než mohou být zveřejněné texty podrobeny analýze, je nutné definovat to, čeho přesně 

chceme danou analýzou dosáhnout, a posléze vybrat vhodné metody práce. Jestliže se práce 

zaměřuje na dichotomii ‚My‘ versus ‚Oni‘ a její lingvistické manifestace v textu, zkoumá 

de facto způsob rozdělování společnosti na dva znepřátelené tábory. Na Aeronetu však 

nedochází k rozdělování pojednávaných entit (a české společnosti) nahodile, 

nýbrž na základě názorového přesvědčení jednotlivých subjektů. Do středu zájmu se tedy 

dostává ideologie jakožto myšlenkový systém společný pro členy určité skupiny. 

V teoretické části práce tak bude zahrnut popis konceptů ideologie, skupinové identity 

a různých způsobů konstruování identit ‚My‘ a ‚Oni‘ v rámci diskurzu. V této části bude 

práce čerpat zejména z prací autora Teuna van Dijka, Normana Fairclougha a autorky Ruth 

Wodakové. Jelikož se práce zabývá mediálním diskurzem, bude prostor věnován i vztahu 
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ideologie a médií. Součástí teoretické části bude samozřejmě i představení zkoumaného 

portálu a jeho historie. Tato část bude čerpat zejména z práce Ondřeje Kundry, který 

se v rámci své novinářské profese Aeronetu dlouhodobě věnuje. Zařazena bude taktéž 

definice fenoménů, jenž jsou s Aeronetem nejčastěji spojovány. 

V další části práce bude upřesněna konkrétní zvolená metoda, stručně popsány její náležitosti 

a postup. Součástí praktické části práce bude také prezentace výsledků analýzy. Výsledky 

budou členěny v souladu s Morrisovým rozděleném sémiotiky a postupu analýzy – obsaženy 

budou tedy sekce věnující se sémantice, syntaktice a pragmatice. V jednotlivých sekcích 

pak budou postupně představeny entity, o nichž zkoumaný vzorek pojednává, a užité 

strategie. Všechny části budou doplněny o ukázky z analyzovaných textů. Závěrečná diskuze 

shrne nejen složení skupin ‚My‘ a ‚Oni‘ v kontextu portálu, ale také veškeré praktiky 

a strategie, jež byly ve zkoumaném vzorku zapojeny do procesu konstrukce identit 

a rozdělování společnosti. Složení skupin ‚My‘ a ‚Oni‘ bude dále okomentováno 

s přihlédnutím k současné politické situaci v ČR a kontextu, s nímž je zkoumaný portál 

spojován.  

Práce se mírně odchyluje od schválených tezí. Zatímco cíl práce a metody zůstávají stejné – 

za použití sémiotické analýzy s prvky kritické analýzy diskurzu zjistit, s jakými subjekty 

se označení ‚My‘ a ‚Oni‘ na zkoumaném portálu pojí a jakých jazykových prostředků 

a strategií je ke konstrukci těchto skupin užito, cesta k dosažení těchto výsledků byla 

pozměněna. Namísto použití Barthesovy Mytologie (2004) došlo k zapojení teoretických 

rámců autorů, kteří se ve svých publikacích věnují přímo problematice lingvistických 

strategií rozdělování společnosti na odlišně hodnocené segmenty. Práce těchto autorů se tak 

k provedení analýzy textové roviny zkoumaných článků jeví jako vhodnější, neboť má 

potenciál poskytnout přesnější data a lépe popsat procesy probíhající na zkoumaném portálu. 
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1 Zkoumané médium a související koncepty 

Zkoumaným médiem této práce je Aeronet.cz, který je jedním z portálů nejčastěji 

se objevujících na seznamech ‚dezinformačních webů‘ působících v České republice a je 

často spojován s šířením fake news. Portál je však v kontextu vlastních článků identifikován 

jako alternativní zpravodajský server. Kromě portálu samotného jsou tudíž stručně popsány 

pojmy ‚dezinformace‘, ‚fake news‘ a ‚alternativní média‘. Cílem je přiblížit čtenáři kontext, 

v jakém je portál vnímán širokou veřejností. Tyto pojmy jsou nejen definovány, 

ale i vzájemně porovnány, důraz je přitom kladen zejména na rozdíly mezi jednotlivými 

fenomény.  

1.1 Aeronet.cz a jeho stručná historie 

Portál Aeronet.cz je dnes v Čechách poměrně známý a hojně diskutovaný. Jak je uvedeno 

výše, portál se pravidelně objevuje na seznamech dezinformačních webů publikovaných 

různými zdroji (Šnídl 2015, Evropské hodnoty 2016). Skrze své spojení s dezinformačními 

procesy a publikací falešných či silně nadnesených zpráv byl web několikrát zmíněn 

i ve zprávách Ministerstva vnitra České republiky o extremismu a výročních zprávách BIS. 

Doména Aeronet.cz však nesloužila vždy tomu účelu, s jakým ji provozuje současný majitel, 

neboť web své zaměření a vlastnictví v průběhu svého vývoje několikrát změnil. Právě 

proměnám Aeronetu a tomu, jak dospěl k výsledné podobě, kterou můžeme na adrese 

Aeronet.cz vidět dnes, se ve svém článku pro časopis Reflex věnuje Ondřej Kundra (2015). 

Ve svém článku Kundra (2015) uvádí, že „Doména Aeronet.cz byla zaregistrována v roce 

2001. Web svoji činnost odstartoval o několik měsíců později, původně ale sloužil ke zcela 

jinému účelu. Založil ho zřejmě jeden ze zdejších neprofesionálních pilotů, aby zvýšil 

informovanost nadšenců létání o jejich koníčku.“ Podle Kundry byl web hned následujícího 

roku převeden do rukou muže jménem Lukas Brian Ross z města Athens v americkém státě 

Georgia, který stránku provozoval za účelem výměny a prodeje ilegálního softwaru a kopií 

televizní, hudební či filmové tvorby. Nutné je podotknout, že v této době byl web neveřejný 

a členem se mohl stát pouze člověk doporučený jedním ze stávajících členů. V této podobě 

web fungoval až do roku 2014, kdy přišla další zásadní proměna a Aeronet byl přetvořen 

ve veřejný zpravodajský portál, který známe dnes. (tamtéž) Od té doby si také Aeronet 

u svých čtenářů říká o příspěvky na provoz – současným stanoveným měsíčním cílem je 

1290 eur. (Aeronet 2019) 
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Otázka vlastnictví a organizační struktury se začala jevit jako značně komplikovaná 

a netransparentní s uveřejněním pokračování Kundrova článku v letech 2016 a 2018 

a také s odvysíláním Aeronetu zasvěcenému dílu pořadu Reportéři ČT. České televizi 

se ve spolupráci s Respektem podařilo zjistit, že účet, na který proudí sponzorské dary 

a příspěvky na provoz Aeronetu, v minulosti spravoval jistý Marián Rohály z Havířova. Sám 

Rohály tvrdí, že identitu člověka, jenž jej o zřízení a vedení účtu požádal na sociálních sítích, 

nezná. Po zrušení účtu u slovenské AirBank z důvodu podezření z nekalých praktik se dalším 

bílým koněm a správcem nového účtu Aeronetu u Fio banky stal Jiří Beneš. Ten stejně jako 

Marián Rohály o tom, jak s webem a jeho utajovanými zástupci navázal kontakt, mlčí. 

Reportérům se však podařilo dohledat, že všechny peníze vybrané jménem Aeronetu plynou 

do rukou jistého Marka Pešla z jižních Čech. O Pešlovi v jeho rodné vesnici však nikdo 

neslyšel od roku 2003 a mnoho krajanů jej považuje za zesnulého. Podle pátrání Kundry 

a ČT je však možné, že se Pešl pouze skrývá před svými dluhy, a to pravděpodobně na 

Slovensku, kam směřují jeho poslední stopy spojené s podnikatelskou činností a odkud jsou 

uskutečňovány výběry z účtu spravovaného Jiřím Benešem. Jako další možnost Kundra 

uvádí, že někdo pouze využívá identitu skutečně zesnulého Pešla. Tomuto výkladu okolností 

nahrává to, že příbuzní Pešla nepoznali na staré pasové fotografii, kterou jim novináři 

ukázali, a že krádež identity připisovanou skupinám napojeným na tajné služby Ruské 

federace řešili v minulosti i další evropské státy. Oproti tomu verzi, že autorem Aeronetu 

a jeho provozovatelem je skutečně skrývající se Marek Pešl, podporuje několik dalších 

informací, jež se Kundrovi podařilo dohledat. (Reportéři ČT 2016, Kundra 2018) 

Kundra (2018) se domnívá, že Pešl by mohl být stejným člověkem jako samozvaný Dylan 

D'Angelo – správce dřívější hackerské verze Aeronetu. Zdali jsou Pešl, D'Angelo, a případně 

i Lukas Brian Ross skutečně jednou a tou samou osobou zůstává dodnes nejasné, 

ale nasvědčuje tomu fakt, že Pešl vystudoval IT a poté se snažil uplatnit v USA. 

„Vystudovaný IT expert v americké Virginii neprorazil tak, jak by chtěl, a proto se nakonec 

vrátil do Evropy. V Trenčíně začínal před deseti lety ve startupové počítačové firmě 

Bluemont Software International. (…) ‚Byl schopný manipulátor, budil dojem, že věcem 

rozumí lépe než ostatní. Jeho podnikání ale bylo plné podrazů, konfliktů a nakonec vyschnutí 

financí,‘ vzpomíná jeden z jeho tehdejších spolupracovníků z Bluemontu.“ (tamtéž) 

V článku jsou dále šéfredaktor Aeronetu a Dylan D'Angelo porovnáni co do svého stylu 

psaní a obsahu svých příspěvků. Stejně jako články na Aeronetu byly totiž D'Angelovy 

příspěvky rozvleklé a plné zklamání ze Spojených států amerických.  
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Současný oficiální provozovatel Aeronetu, American European News (dále AE News), 

uváděl v době napsání prvního Kundrova článku své sídlo na adrese v Nizozemsku. 

Na zmíněné adrese však společnost novinář nenašel a stejně tak se mu nepodařilo najít 

nikoho, kdo by o společnosti AE News na dané adrese vůbec slyšel. (Kundra 2015) 

V současnosti je jako adresa uvedena ulice Wall Street v New Yorku. S odkazem 

na předchozí a současnou adresu AE News hlásá oficiální popisek portálu, že se jedná 

o „nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými a slovenskými krajany 

žijícími v Holandsku, Rusku a v USA.“ První článek byl zveřejněn 30. června 2014 autorem, 

který se podepsal jako Vedoucí Kolotoče. Stejný autor, v současné době využívající 

zkráceného podpisu VK a označující se za šéfredaktora Aeronetu, je autorem drtivé většiny 

článků, jež jsou na portálu nabízeny. Popisek webu dále uvádí následující: „Přinášíme 

informace z alternativních zdrojů, dešifrujeme politické události, dezinformace a mediální 

propagandu a píšeme o dopadech a souvislostech. U nás píšeme bez cenzury, bez politické 

korektnosti, bez servilních postojů k palčivým problémům z domova i ze světa.“ (Aeronet 

2019) 

V rozporu s oficiálním popiskem, v němž je portál definován jako alternativní médium 

a v němž je obsažena i výtka vůči dezinformacím a propagandě, však stojí fakt, že byl web 

zmíněn již v prvním čtvrtletí roku 2015 v souhrnné situační zprávě o extremismu vydávané 

Ministerstvem vnitra České republiky (2015a, s. 5). V rámci této zprávy je Aeronet uveden 

jako zdroj dezinformací, které se objevily ohledně průjezdu konvoje vozidel americké 

armády přes území České republiky. Zpráva ministerstva vnitra Aeronet a další weby 

(například AC24 a Infowars) označuje za „rádoby zpravodajské portály“, ruskou 

propagandu a obviňuje je ze snahy o ovlivňování veřejného mínění skrze šíření dezinformací 

a smyšlených zpráv. O Aeronetu se zmiňuje i obdobná zpráva pro třetí čtvrtletí roku 2015. 

V této zprávě je uvedeno následující: „Zjevným cílem, ostatně podobně jako u krajně 

pravicových a populistických subjektů, je především šířit a vyvolávat strach a paniku 

ve společnosti.“ (Ministerstvo vnitra České republiky 2015b, s. 5) Aeronet je tedy opět 

uveden v souvislosti s dezinformacemi, šířením nadnesených statistik a manipulováním 

informací. Následující kapitoly práce se tak věnují definici a porovnání pojmů, které 

s portálem spojují buď sami autoři, nebo ostatní entity. 

1.2 Alternativní média 

Prvním z pojmů vyžadujících definici, neboť je jím portál v rámci vlastních článků 
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opakovaně označován, je pojem ‚alternativní médium‘. Definování alternativních médií je 

do značné míry problematické a věnuje se mu vícero publikací (Kenix 2011, Atton 2002). 

Pro potřeby této práce však postačí zařazení jednoho teoretického rámce vytvořeného 

k popisu a klasifikaci alternativních médií, jenž vznikl na základě kritiky a porovnání do té 

doby formulovaných teorií zabývajících se tímto typem médii. Jedná se o přístup Christiana 

Fuchse (2010, s. 176-187), který rozděluje alternativní média na alternativní co do procesů 

produkce a alternativní v obsahu/formě. Alternativní médium pak může nést všechny nebo 

pouze některé z následujících znaků: tvorba obsahů neprofesionály, kritický obsah, 

nestupňovaná vnitřní organizace a příjmy plynoucí ze zdrojů jiných než reklama, distribuce 

netradičními cestami a aktivní čtení na straně publika. Sám Fuchs přikládá u alternativních 

médií důležitost zejména přítomnosti kritického obsahu, který by měl zpochybňovat status 

quo a snažit se o společenskou změnu. Kritický obsah jakožto nástroj změny společenských 

rutin vidí jako základní poznávací znamení alternativních médií i Atkinson (2006, s. 252). 

1.3 Hoax, satira, fake news a dezinformace jako příbuzné koncepty 

 Zatímco Aeronet je na vlastních stránkách (ve svém oficiálním popisku pouze nepřímo) 

zařazen mezi alternativní média, ostatní média, vládní organizace a účastníci mediálního 

diskurzu nejčastěji označují zprávy publikované na Aeronetu za dezinformace a fake news. 

Vysvětlení pojmů ‚dezinformace‘, ‚fake news‘ a dalším souvisejících konceptů se tak věnují 

následující podkapitoly.  

1.3.1 Hoax 

S pojmy ‚dezinformace‘ a ‚fake news‘ souvisí také pojem ‚hoax‘, jež je ze všech zmíněných 

pojmů nejdéle používaný a podle Juliena Gorbache (2018) jej lze považovat za pojem 

nejobecnější. Všechny tyto pojmy dle jeho názoru spojuje nepravdivost, avšak odlišují se 

co do své snahy oklamat čtenáře. Ve svém článku Not Your Grandpa’s Hoax: 

A Comparative History of Fake News uvádí, že za jeden z raných příkladů hoaxu v tištěných 

médiích lze dle kritéria nepravdivosti považovat i román Deník morového roku (1722) 

Daniela Defoa, který (stejně jako další romány tohoto autora) v době publikace považovali 

čtenáři za skutečnou reportáž, v tomto případě o dopadech moru na Londýn. To, že románu 

čtenáři uvěřili, však svědčí spíše o umu autora, nikoliv o jeho snaze zmást širokou veřejnost, 

neboť publikování románů na pokračování v periodikách bylo v minulosti běžnou praktikou. 
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1.3.2 Satira 

Dalšími nepravdivými zprávami, které média vypouštěla zejména v minulosti, byly satiry, 

jež často na rozdíl od dezinformací a fake news sloužily k odhalování pravdy či poukazování 

na určitý aspekt společnosti nebo konkrétního sporu. Podstatou satiry je tak odhalení její 

nepravdivosti, jež má vést k určitému uvědomění či změně názoru. (Gorbach 2018) 

Příkladem budiž Skromný návrh (1729) Jonathana Swifta. Autor v tomto díle poukazuje 

na kritickou situaci v Irsku tím, že seriózním jazykem popisuje ironický návrh autora 

na řešení krize v Irsku konzumací dětí. Autor se ve skutečnosti nesnaží populaci přimět 

ke konzumaci dětí, ale jde mu o to, aby si lidé uvědomili, jak moc musí být situace vážná, 

aby někdo podobný návrh formuloval. Všechny podobné hoaxy a satiry, uvádí dále 

Gorbach (2018), byly publikovány zejména pro vidinu zisku a v případě satir jako humorný 

komentář k současnému dění – ne proto, aby zmanipulovaly čtenáře k určitému chování tím, 

že mu podsouvají nepravdivé informace, které zůstávají skryté jako skutečnost. Naopak 

vidina zisku je mnohdy nedůležitá pro alternativní média – ta sice nabízejí pohled na věc 

odlišný od mainstreamových médií, ale jejich podstatou není fabrikovat falešné zprávy 

a dezinformace. 

1.3.3 Fake News 

Fake news lze též v obecné rovině označit za nepravdivé informace záměrně prezentováné 

publiku. Nejedná se tedy o omyl ze strany média, který vyústil ve vypuštění mylných 

či neověřených informací. (Rose-Wiles 2018, s. 200-201) Online slovník Collins vyhlásil 

lexém ‚fake news‘ v roce 2017 jako slovo roku a definoval tento pojem jako „falešné, často 

ohromující informace šířené pod zástěrkou zpravodajství“ (pozn. překlad autora). Fake news 

jsou tedy (podobně jako hoaxy) lživé zprávy, jež je od skutečných zpráv těžké rozeznat, 

avšak nemusí mít nutně za cíl výrazně ovlivnit společenské či politické dění. Jako názorný 

příklad může posloužit v pořadí již několikátá zpráva o smrti Karla Gotta, jež se v médiích 

objevila v době psaní této diplomové práce. V případě, kdy k vypuštění nepravdivé 

informace dojde omylem, je vhodnější mluvit o misinformaci. 

1.3.4 Dezinformace 

Podobně jako fake news a hoaxy jsou i dezinformace spojovány s nepravdivostí, avšak 

u tohoto typu nepravdivých informací je stěžejní záměr ovlivnit protivníka. Jednotliví autoři 

se v definicích dezinformace shodují - autorka Reifová (2004, s. 45) poskytuje následující: 



 

 

10 

„úmyslně nesprávná či zkreslená informace tajně implantovaná do informační soustavy 

oponenta se záměrem ovlivnit žádoucím směrem jeho aktivity (názory).“ Ladislav Bittman, 

bývalý agent StB, který po srpnu 1968 prchl do USA, kde vyučoval na vysoké škole 

v Bostonu a věnoval se zejména sovětským dezinformačním praktikám (Sandomir 2018), 

ve své knize The KGB and Soviet Disinformation: An Insider's View (1985) popisuje 

dezinformace následovně: „Dezinformace je opatrně zkonstruovaná falešná zpráva 

vypuštěná do komunikační soustavy oponenta s cílem oklamat vládnoucí elitu 

nebo veřejnost. (…) Aby uspěla, musí každá dezinformační zpráva alespoň částečně 

odpovídat realitě nebo veřejnému mínění, obzvláště je-li zamýšlenou obětí osoba zběhlá 

v praktikách propagandy. Bez obsažení značné míry uvěřitelných a ověřitelných informací 

je získání důvěry zamýšlené oběti obtížné.“ (Bittman 1985, s. 49-50, pozn. překlad autora) 

Samotné slovo ‚dezinformace‘ pak pochází z ruského slova ‚dezinformatsia‘, jímž bylo 

nazýváno oddělení KGB zabývající se černou propagandou1 (Jowett a O'donnel 2012, s. 24).  

Ohledně dezinformací Bittman (1985, s. 49-50) dále uvádí, že nemusejí působit 

na protivníka přímo, ale mohou jednat skrze takzvaného nevědomého agenta. Tento 

nevědomý agent ovlivněný dezinformací následně útočí na zamýšleného protivníka z vlastní 

vůle, aniž by si byl plně vědom, že pouze odvádí práci skrytého původce falešné informace. 

Jak plyne z výročních zpráv BIS (2018) a Ministerstva vnitra České republiky (2015a, 

2015b), tomuto typu šíření dezinformací mohou být náchylná právě alternativní média 

zmíněná výše. 

1.3.5 Fake news a dezinformace v současném českém kontextu 

Ačkoliv se jedná, jak je patrné z výše uvedených informací, o fenomény existující již delší 

dobu, pojmy ‚fake news‘ a ‚dezinformace‘ se široké veřejnosti nejvíce vryly do paměti 

v souvislosti s prezidentskými volbami v USA v roce 2016 a s tzv. krymskou krizí. 

S pojmem ‚fake news‘ během své kampaně pracoval zejména Donald Trump - ve snaze 

zdiskreditovat mainstreamová média, jež se stavěla na stranu jeho liberálních oponentů, 

označoval jejich produkty za fake news. Oproti tomu propagoval zprávy stanic a mediálních 

organizací, které se stavěly na jeho stranu. Cílem jeho jednání tedy bylo udržení vlastní 

                                                           
1 Černou propagandu Garth a O’donnel (2012, s. 18) definují jako typ propagandy, u níž je zdroj skrytý, nebo 

je za zdroj označen někdo, kdo jím ve skutečnosti není. Tento typ propagandy šíří lži a fabrikace s cílem 

oklamat recipienty. 
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legitimity a poškození svých politických oponentů a subjektů stavějících se na jejich stranu. 

(Lischka 2017)  

Do českého mediálního kontextu však pronikl přejatý výraz ‚fake news‘ bez adekvátního 

vysvětlení a v důsledku se tak v českém kontextu stává tím, čemu lidé věří, že je – je tedy 

sociálně konstruován. Ve výsledku získává pojem ‚fake news‘ v českém kontextu odlišný 

význam, než v kontextu USA. Právě o teorii sociální konstrukce reality se ve svém článku 

opírá Jan Podzimek (2018, s. 2) který zkoumá, jak je pojem re-prezentován českému publiku 

a co vše pod něj v českém kontextu spadá.  

Zatímco v USA jsou fake news chápány jako Donaldem Trumpem proklamovaná cesta 

médií k poškození establishmentu, v českých médiích jsou často spojovány 

s dezinformacemi a hranice mezi oběma pojmy tak do značné míry mizí. O fake news je dále 

mnohdy hovořeno jako o fabrikacích vytvořených znepřátelenými vládami a jako o něčem, 

co je třeba postihovat. I tyto konotace v českém kontextu nahrávají vzájemnému zaměňování 

pojmů ‚fake news‘ a ‚dezinformace‘. Jakkoliv se mohou odborníci zaměňování pojmů bránit 

a zdůrazňovat jejich odlišnosti, data naznačují, že pro většinu obyvatel České republiky jsou 

tyto pojmy synonymní a že v Čechách jsou fake news chápány zejména jako součást 

hybridní války. (tamtéž, s. 2-3)  

I podle Bezpečnostní informační služby (dále jen BIS) se jedná o nebezpečný a českou 

společnost ohrožující fenomén. Podle výroční zprávy BIS za rok 2017 je zejména ruské 

dezinformační působení na českém území extenzivní. Toto působení identifikuje BIS jako 

součást rozsáhlejší hybridní strategie, jejíž hlavním cílem je oslabení EU a NATO skrze 

oslabení jednotlivých členských států. V poslední dostupné výroční zprávě BIS 

k problematice dezinformačních webů uvádí, že jsou ve většině případů pouze „kouřovou 

clonou“ kryjící důležitější ruské aktivity na našem území. Dále je ve zprávě vyjádřen názor, 

že většinu dezinformačních webů tvoří ideologicky přesvědčení občané, kteří nejsou přímo 

podporováni Ruskem. V souladu s tím, co o dezinformacích říká Bittman, je však patrné, 

že jsou pravděpodobně ruskou stranou nepřímo zneužíváni. „Tito aktivisté jen v rámci svých 

občanských práv a svobod šíří to, čemu věří, že je pravdivé. Jejich činnost je věcí diskuse 

a kritiky v rámci svobody slova a případně občansko-právních sporů, čímž ovšem nijak 

nezpochybňujeme, že tito lidé a jejich webové projekty zneužívá ruská strana pro šíření 

propagandy a dezinformací či pro podporu jiných komponentů hybridní strategie.“ (BIS 

2018, s. 7-8) V českém kontextu je tak pojem ‚fake news‘ spojován zejména s internetovým 
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prostředím, nikoliv s mainstreamovými médii.   
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2 Ideologie a její vztah k jazyku  

Nedílnou součástí teoretické části práce je také představení teoretických konceptů spojených 

s konstrukcí identit ‚My‘ a ‚Oni‘. Prostor je věnován nejen konkrétním strategiím, 

ale i vztahu jazyka a ideologie na obecné úrovni. 

2.1 Vztah ideologie a jazyka z pohledu vybraných autorů 

Různým pojetím ideologie se ve své práci Semiotics of Ideology (2004) věnuje Winfried 

Nöth. Autor nabízí ucelený přehled odlišných chápání ideologie a mapuje i historii zájmu 

sémiotiky o tento koncept. Čtenářům je tak představeno pejorativní pojetí ideologie, jehož 

vznik se datuje do doby Napoleona a je spjat s tehdejšími empiristy. Toto pojetí ideologie 

posléze převzali Marx a Engels a pro své potřeby definovali ideologii jako soubor klamných 

myšlenek, které využívá vládnoucí třída k upevnění vlastní moci. Pro zastánce tohoto 

pohledu je ideologie nástrojem klamu a manipulace. Svůj vlastní myšlenkový systém 

ale za ideologii nepovažují, neboť ideologie je vždy nutně nepravdivá a podezření 

z ideologického smýšlení je tak vyhrazeno pouze pro nepřátele a osoby vyznávající jiný 

myšlenkový proud. 

Na druhé straně spektra stojí čistě deskriptivní a hodnocení prosté chápání ideologie. 

Zastánci tohoto chápání ideologie užívají pojem ‚ideologie‘ k popisu jakéhokoliv systému 

hodnot, norem a přesvědčení o fungování světa, který ovlivňuje či řídí politické 

a společenské chování dané skupiny. Ideologie se tak v tomto smyslu slova do značné míry 

přibližuje konceptu kultury a je možné ji obecně označit za systém hodnot spojující 

konkrétní společnost. 

I mezi sémiotiky se názor na propojení ideologie a jazyka liší. Bachtin, Medveděv, 

Vološinov se přiklánějí k deskriptivnímu vnímání ideologie a hovoří o její všudypřítomnosti 

– ideologie dle těchto autorů, členů tzv. „Bachtinova kruhu“, nevědomě prostupuje veškerou 

lidskou činnost a naplňuje všechny její produkty. Pro tento sémiotický směr je tedy studium 

znaků a znakových systémů synonymní se studiem ideologie, neboť i každý znak v sobě 

nese konkrétní ideologii. Jazyk sám, jakožto jeden ze znakových systémů, má tak 

ideologický rozměr a odráží, jakým způsobem jeho uživatelé rozumí a vztahují se ke světu, 

tedy jejich ideologii, která v tomto odvětví sémiotiky není chápána jako vědomé politické 

přesvědčení, ale jako celkový pohled na svět. (tamtéž, s. 2-4) Toto vnímání propojení jazyka 

a světonázoru, vycházející z práce Sapira a Whorfa, je vlastní i dvojici autorů Hodge a Kress. 
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Ve své publikaci hovoří o „vnitřním propojení jazyka a ideologie, jakožto o propojení 

systému konkrétního jazyka zakódovaném v jeho gramatice a pravidlech užití, 

a společenskými významy a funkcemi dominovaných a dominantních skupin.“ (1988, s. 81, 

pozn. překlad autora) Tuto teorii podrobněji rozpracovávají v publikaci Language as 

Ideology (1993), kde se věnují různým aspektům gramatiky z pohledu ideologie a jejich 

potenciálu k manifestaci ideologie. 

Mezi sémiotiky však existuje další skupina autorů rozlišujících mezi neideologickým 

a ideologicky zabarveným diskurzem, který je třeba podrobit kritice. Například v pojetí Ruth 

Wodakové (1989, s. 137-141), významné autorky v oblasti analýzy diskurzu, je ideologie 

vědomé politické přesvědčení a myšlenkový systém, avšak je chápána bez negativní 

konotace. Daný světonázor dle autorky dává vzniknout a rozšiřuje jakousi sekundární realitu, 

v již člověk buď může, anebo v případě totalitních systémů musí věřit. Tato nová realita se 

pak projevuje ve vlastním příznačném jazyce, jehož indikátory lze nalézt na všech úrovních 

jazykové analýzy: na úrovni lexikální, syntaktické, fonologické, textové či na úrovni 

diskurzu. Dochází tedy ke vzniku žargonu, jež pomáhá definovat názorové teritorium 

konkrétní skupiny s vlastní ideologií.  

Ačkoliv vztah mezi jazykovým kódem, jejž konkrétní skupina lidí užívá, a jejich ideologií 

v tom smyslu, v jakém ji chápe Bachtin (nevědomého souboru norem, hodnot a představ 

o světě) zcela určitě existuje, zkoumání takového vztahu není předmětem této práce. Cílem 

této práce je podrobit kritice cílené manipulace a konkrétní praktiky v textu, kterými se autoři 

daných textů snaží ovlivnit čtenáře a strhnout je k určité názorové vlně. Na ideologii je tak 

v rámci této práce nahlíženo jako na vědomé názorové přesvědčení, jež v rámci svých textů 

projevují jednotliví autoři záměrně. Přesto je nutné podotknout, že „kritika ideologie je vždy 

pouze částečná a neúplná, neboť nemůže být nikdy provedena z pozice stojící mimo historii 

a společenské uspořádání skupiny, do níž patříme.“ (Thompson 1984, s. 188, pozn. překlad 

autora) 

2.2 Projevy ideologie v médiích 

Autor Jef Verschueren z Antverpské univerzity uvádí média jako jednu z oblastí, kde 

se výzkum ideologie nejvíce uplatňuje, neboť masová média „způsobila obrovskou expanzi 

oblasti, v níž ideologie působí“ (2015, s. 6, pozn. překlad autora) a zároveň označuje média 

za „vynikající prostor pro politický souboj nad významem“ (tamtéž, pozn. překlad autora). 

Norman Fairclough (1995, s. 47, pozn. překlad autora) o propojení ideologie a médií říká 
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následující: „Jediná možnost, jak se dobrat pravdy, je skrze její reprezentaci, a každá 

reprezentace vždy obsahuje určitý úhel pohledu, hodnoty a cíle.“ Z této formulace je možné 

vyčíst, že každá reprezentace může být brána jako ideologicky zabarvená. Fairclough však 

zastává názor, že ne všechny reprezentace jsou si rovné. Pravda je v pravém slova smyslu 

jen jedna, ale jednotlivé reprezentace je možné analyzovat a porovnávat co do jejich 

(ne)úplnosti či tendenčnosti a dobrat se tak jejich relativní pravdivosti. Ideologie by 

ve vztahu k médiím neměla být považována za nutně všudypřítomnou, mediální analytikové 

by nicméně měli být připraveni odhalovat potencionální ideologické cíle, které se zdají být 

uskutečňovány v konkrétním mediálním diskurzu. (tamtéž) Jeví se tedy jako nezbytné 

a žádoucí sledovat produkci médií a podrobit ji kritice s cílem zjistit, zdali konkrétní médium 

či autor prezentují vyvážené informace nebo demonstrují určitou tendenčnost a svádějí 

ke konkrétní interpretaci událostí.  

V souladu se zaměřením práce je další kapitola věnována konstrukci identit v textu jakožto 

manifestaci ideologie a rizikům, která s sebou tento způsob manifestace ideologie v médiích 

přinášejí. Na tomto místě je dobré znovu zdůraznit, že zkoumané médium je samozvaný 

zpravodajský portál, nikoliv publicistický, a analýza jeho obsahů a vyvozené závěry tak 

vycházejí z této identifikace a jejích implikací. Zatímco publicistika je „činnost spojená se 

stanoviskem“ (Halada a Osvaldová 2017, s. 194) a může obsahovat emotivní prvky, 

neboť „na rozdíl od zpravodajství, kde se uplatňují především fakta, publicistika obsahuje 

názor, hodnocení a subjektivní přístup, zahrnuje pojmy, soudy, postoje, kombinuje 

analytický a syntetický přístup, jejím výsledkem je poznání a eventuálně přesvědčení 

a získání recipienta“ (tamtéž), zpravodajství by mělo „následovat model podobný vědě. 

Novináři shromažďují data z věrohodných zdrojů a posléze je prezentují, aniž by 

se přikláněli ke konkrétní straně. (…) Reportérům samotným není povoleno vyjádřit názor 

ani v případě popisu konkrétní události – jejich interpretace je limitovaná pouze na aspekty 

jako odhad množství účastníků, popis prostředí a zevnějšku lidí a reprodukci toho, co bylo 

řečeno.“ (Berkowitz 2009, s. 103, pozn. překlad autora) 

Dále je nutné zmínit, že existují i další způsoby manifestace ideologie v mediálním kontextu, 

které však nejsou do této práce zařazeny z důvodu jejího soustředění na úroveň jazykového 

kódu zkoumaného média. Jedním z takových projevů ideologie je například práce se zdroji 

nebo institucionální vliv na publikované obsahy. (Berkowitz 2009, s. 109-111) 
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2.3 Konstruování identit v rámci mediálního diskurzu jakožto projev 

ideologie 

Ruth Wodaková a Theo van Leeuwen (1999, s. 10), stejně jako Norman Fairclough, vnímají 

diskurz jako sociální praktiku – dle obou autorů existuje mezi diskurzem a společenskou 

realitou dialektický vztah. Společenský kontext ovlivňuje diskurz, avšak sama společenská 

a politická realita je diskurzem do značné míry ovlivňována. „Skrze diskurz společenští 

aktéři ustanovují a reprezentují znalosti, situace, společenské role a také identity 

a interpersonální vztahy mezi různými vzájemně na sebe působícími společenskými 

skupinami.“ (tamtéž, pozn. překlad autora) Tato dvojice autorů tak považuje proces 

konstrukce identit za jednu z hlavních diskurzivních strategií. Diskurzivní strategie pak 

definují jako více či méně komplikované praktiky, které mohou být jak zautomatizované, 

tak vědomé a záměrné. Dohromady rozeznávají 4 diskurzivní strategie: strategii 

konstruktivní, strategii udržování a ospravedlnění sloužící k podpoře statu quo, 

transformační strategii sloužící ke změně statu quo a destruktivní strategii, jejíž cílem je 

status quo zcela popřít a zničit. O konstruujících strategiích autoři říkají: „Ustanovují 

skupinu my a skupinu oni skrze konkrétní reference. (…) Komponenty konstruující strategie 

jsou všechny jazykové akty podporující identifikaci a solidaritu se skupinou my, 

avšak zároveň naznačující distancování a marginalizaci skupiny oni.“ (tamtéž, s. 10-11, 

pozn. překlad autora) 

Výše zmíněný Fairclough (1992, s. 168), jenž se zabývá zejména analýzou diskurzu 

v interakčním prostředí, také zdůrazňuje roli diskurzu v konstruování identit. Jeho teorie 

však má přesah i pro mediální texty, které nejsou dialogické. Fairclough tvrdí, že „způsob, 

jakým společnosti kategorizují a konstruují identity svých členů, jsou základním ukazatelem 

toho, jak fungují, jak jsou uskutečňovány mocenské vztahy a toho, jak jsou společenské 

struktury reprodukovány a měněny.“ (tamtéž, pozn. překlad autora) Fairclough (1995, s. 39) 

dále předkládá myšlenku, že cílem analýzy diskurzu by nemělo být pouze identifikování 

jednotlivých účastníků, ale hlavně zjištění jakým způsobem jsou jejich identity a vztahy 

konstruovány v odlišných mediálních kontextech.  

Jestliže jsou identity a interpersonální vztahy konstruovány v rámci diskurzu a způsob 

konstruování identit vypovídá o fungování jednotlivých společností, je žádoucí tyto procesy 

podrobit analýze, zejména jedná-li se o záměrné polarizování společnosti na ‚My‘ versus 

‚Oni‘, které je ukazatelem ideologicky zabarveného diskurzu (Dijk 1998b, s. 25). 
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Představení různých teoretických rámců zabývajících se tímto fenoménem a praktik, kterými 

je takové konstrukce s různými cíli dosaženo, je náplní dalších odstavců. 

2.4 ‚My‘ a ‚Oni‘ 

Soňa Schneiderová ve své příručce Analýza diskurzu a mediální text (2015) označuje 

kategorie ‚My‘ a ‚Oni‘ za standardizovaný relační pár a analýzu členských kategorií 

považuje za jednu z primárních cest, jak je možné odhalit ideologickou orientaci textu. 

To, jakou kategorii autor textu vybere pro označení dané entity, i podle Havlíka značně 

ovlivňuje, jak jsou dané entity posléze vnímány recipienty. „Sociální kategorie jsou pro 

členy společnosti často základními, popř. prvotními nositeli informací a vědomostí 

o účastnících komunikace, podle nichž se tito účastníci orientují.“ (Havlík in Schneiderová 

2015, s. 67) 

K zařazení do určité kategorie však nemusí dojít přímo – na jednotlivé relevantní kategorie 

jsou dle obou autorů v rámci specifického kontextu vázány konkrétní predikáty a s nimi 

související aktivity. Je-li tedy entita spojena s aktivitou či predikátem přisuzovaným určité 

kategorii, může i tato spojitost evokovat zařazení entity do příslušné kategorie. O základní 

dichotomii ‚My‘ versus ‚Oni‘ publikace nadále říká, že se nejedná o předem definované 

skupiny, nýbrž „jsou to vždy aktuálně užité a tedy momentálně vytvořené kategorie.“ 

(tamtéž) 

S konstruováním identit ‚My‘ a ‚Oni‘ bezpochyby souvisí i koncept deiktické identity. O 

tomto konceptu hovoří Robert Hodge, který obecně označuje identitu za „velice praktický 

nástroj pro ideologické užití“ (2012, s. 5-6, pozn. předklad autora). Deiktická identita je 

v jeho pojetí připisována jedinci či skupině zvenčí a je jedním z nástrojů kontroly, 

které například při rezistenci používá ovládaná skupina společnosti. Důležité je zmínit, 

že při přiřazení identity určité skupině lidí jsou vnitřní rozdíly v rámci skupiny smazány, a je 

naopak zdůrazňována a podporována vnitřní sounáležitost. Příkladem může být 

konstruování identit odpůrců a příznivců premiéra Andreje Babiše v době demonstrací 

proti jeho vládě v první polovině letošního roku, kdy byla společnost virtuálně rozdělena 

na dvě skupiny, z nichž o obou bylo z pohledu druhé strany hovořeno jako o skupině 

nemající žádné vnitřní kontradikce a názorové rozdílnosti. Tento způsob připisování identit 

je tak procesem kategorizace společnosti do různých skupin, z nichž žádná není 

prezentována jako mající vnitřní rozpory.  
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2.4.1 Adam Hodges: ‚My‘ versus ‚Oni‘ ve válečném kontextu 

Vytvářením identit ‚My‘ versus ‚Oni‘, respektive rozdělováním společnosti na znepřátelené 

tábory, se v rámci různých kontextů zabývá mnoho autorů. Jedním z nich je například Adam 

Hodges (2015, s. 1), který se zajímá o vytváření těchto identit v období války či jiných 

ozbrojených konfliktů. Středem jeho zájmu jsou tedy mobilizační snahy, pod jejichž záštitou 

jsou tyto společenské identity konstruovány za užití praktik ospravedlňujících daný konflikt 

nebo jednotlivé kroky vykonané v průběhu tohoto konfliktu. Ruku v ruce 

s ospravedlňováním a legitimizačními praktikami jde i delegitimizace protivníka. Cílem 

delegitimizace pak může být například členství v širším společenském celku, aktivity, cíle 

a hodnoty protivníka (Dijk 1998a, s. 258-259). 

K ospravedlňování je užíváno zejména společné historie a z ní plynoucích hodnot – vnější 

nepřítel je prezentován jako hrozba pro bezpečí dané skupiny a také pro způsob života, který 

daná skupina vyznává. (Hodges 2015, s. 2) Jakákoliv aktivita namířená na protivníka je pak 

obhajována jako zasloužená, zákonně ospravedlnitelná či morálně nezbytná. (Dijk 1998a, s. 

256) Během konstrukce identit těchto znepřátelených táborů jsou střídavě využívány 

koncepty podobnosti a rozdílnosti, o nichž již byla řeč v souvislosti s Robertem Hodgem 

(2012, s. 5-6) a jeho deiktickým pojetím identity. Zatímco podobnost uvnitř skupiny je 

zdůrazňována, vnitřní rozdílnost jakoby dočasně vymizela. Ve vztahu ke znepřátelené 

skupině je rozdílnost na různých úrovních naopak zdůrazňována. Jakmile jsou identity 

skupin definovány, je třeba činy vlastní skupiny proti zájmům skupiny druhé ospravedlnit. 

Za diskurzivní praktiky, které jsou k takovému ospravedlňování nejčastěji využívány, 

považuje Hodges (2015, s. 4-5) eufemismy, narativy a metafory. Zatímco eufemismy 

zmírňují negativní konotace různých výrazů spojených s válkou, metafora vykresluje 

skutečnost z určitého úhlu pohledu, ale podává tuto subjektivní reprezentaci reality jako 

zcela nezkreslenou a přirozenou, a narativ zobrazuje konkrétní rozhodnutí či jednání jako 

nevyhnutelné a zastiňuje jeho ideologickou motivaci.  

V souvislosti s ospravedlňováním uvádí Teun van Dijk (1998a, s. 257), že ačkoliv je 

postaveno na určitých společensky sdílených hodnotách a normách, nejhojněji je využíváno 

právě ve chvílích, kdy je určitá entita nařčena z porušení těchto hodnot nebo na jejich základě 

očekává opozici vůči konkrétnímu rozhodnutí či kroku. „Legitimizace není nutná 

v případech, kdy vše probíhá rutinně, dle zaběhnutého pořádku a když nehrozí 

zpochybňování institucionální moci a autority. Avšak stává se nezbytnou v momentech 
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krize, kdy je v sázce legitimnost státu či jeho institucí. Ospravedlňování se pak stává součástí 

strategie řešení krize, v jehož průběhu daná skupina a její instituce ospravedlňují samy sebe 

a zároveň pošpiňují nepřítele.“ (tamtéž, pozn. překlad autora) Jako příklad uvádí Hodges 

(2015, s. 2-3) dění po útocích jedenáctého září 2001 v USA, kdy se demokraté a republikáni 

spojili proti společnému nepříteli jako Američané, ačkoliv jsou tyto dvě politické skupiny 

ideologicky velmi odlišné a v jiných kontextech mohou jako ‚My‘ a ‚Oni‘ stát proti sobě. 

Stěžejní pro tuto unifikaci bylo upozadění rozdílů mezi jednotlivými Američany a vytvoření 

morální, politické, kulturní a geografické propasti ve vztahu k nepříteli – tedy zdůraznění 

rozdílů ve vztahu k USA. V kontextu USA a války proti terorismu byl důležitý zejména 

morální rozměr oné pomyslné propasti, kdy byl za užití náboženské dichotomie dobro versus 

zlo nepřítel vykreslen jako čistě zlý.  

Hodges dále poukazuje na to, že identita jednotlivých skupin je značně proměnlivý koncept, 

neboť kdo je považován za nepřítele dané skupiny, se v průběhu historie mění. V souvislosti 

s tím, jestli je daná skupina v konkrétním bodě dějin brána jako spojenec či protivník, 

se mění i to, jaké diskurzivní praktiky se pojí s vyjadřováním o této skupině. Podobnosti 

a rozdílnosti s danou skupinou tak mohou být buď zvýrazňovány či upozaďovány 

v závislosti na tom, jak chce jedna skupina identitu té druhé v onom okamžiku definovat 

a jaké rysy dané skupiny jsou pro to relevantní.  

2.4.2 Ruth Wodaková: ‚My‘ a ‚Oni‘ v rámci střetu názorů 

Další autorkou, jejíž práce je přínosná pro oblast konstrukce identit ‚My‘ a ‚Oni‘ v rámci 

diskurzu, je Ruth Wodaková z Vídeňské univerzity. Jedním z témat, jemuž se Wodaková 

(2006, s. 59) věnuje, jsou praktiky obviňování a popírání v různých kontextech. Jak uvádí 

ve svém článku, tyto praktiky mohou být v některých případech příznakem psychologických 

poruch, ale jindy jsou záměrně a promyšleně využity k dosažení určitého cíle. Příkladem 

takového kontextu mohou být politické debaty a texty snažící se ovlivnit čtenáře, „ve kterých 

jsou obviňování a popírání, užité k podpoře jedné skupiny a znehodnocení opozice, pečlivě 

a strategicky proplánované a slouží k pozitivní sebe-reprezentaci a negativní reprezentaci 

druhé skupiny.“ (tamtéž, pozn. překlad autora) Popírání a obviňování tedy souvisí, stejně 

jako vytváření propastí na základě rozdílností u Adama Hodgese, s ideologický čtvercem 

Teuna van Dijka, jež bude podrobněji představen v následující podkapitole. 

Wodaková ve své práci zmiňuje různé techniky, jimiž se mluvčí mohou snažit popírat svou 

vinu a obviňovat jiné skupiny a jedince. Dle autorky jsou důležité kontext a žánr, 
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jež determinují například míru formality. Zatímco v neformálním prostředí 

s předpokládanou anonymitou se dají očekávat i nadávky a diskriminace, ve formálním 

prostředí se objevují větné členy zbavující autora výroku odpovědnosti, „po nichž jsou ‚oni‘ 

napadeni, často skrze projekci viny či obrácením argumentu.“ (tamtéž, s. 60, pozn. překlad 

autora) Dijk (1998a, s. 270) o podobných spojeních propozic, kdy autor dává skupiny ‚My‘ 

a ‚Oni‘ do přímého kontrastu v rámci konkrétní problematiky, či uvede negativní vyjádření 

o znepřátelené skupině pozitivní informací o sobě samém nebo viny zbavujícím výrokem, 

také tvrdí, že jsou důležitou součástí strategie pozitivní sebe-reprezentace a negativní 

prezentace druhých, „které jsou příznačné pro ideologický diskurz.“ (tamtéž, pozn. překlad 

autora) 

V závislosti na zkoumaném žánru je pak dle Wodakové (2006, s. 60-61) možné očekávat 

určité jazykové prostředky a jevy užité k obviňování a zvolit tak vhodný způsob analýzy. 

Konverzační analýza, jež je jedním z možných přístupů navrhovaných autorkou, se jeví jako 

nevhodná, jelikož texty zkoumané v této práci nejsou dialogické (ačkoliv autor reprodukuje 

projevy jiných mluvčích). Užitečná na druhou stranu může být analýza argumentačních 

klamů, o kterých se Wodaková také zmiňuje, avšak zároveň varuje před tím, že přílišná 

dekonstrukce jak běžných argumentačních technik, tak argumentačních klamů, může vést 

ke kolapsu smysluplného diskurzu. Jako nejvíce relevantní se pro tuto analýzu jeví 

argumenty ad hominem snažící se přímo zdiskreditovat osobu, o které je řeč (i když, jak je 

zmíněno výše, do výstavby textu přímo nezasahuje), argumenty tu quoque poukazující 

na pokrytectví a podsunuté argumenty, jakoby zastávající stranu protivníka.  

2.4.3 Ideologický čtverec Teuna van Dijka 

Teun van Dijk (1998a, s. 140-146; 1998b, s. 24) zastává názor, že ideologie jsou doménou 

sociálních skupin, avšak ne všechny skupiny a náhodně vytvořená uskupení musí sdílet 

vlastní ideologii. Aby se dalo hovořit o sociální skupině, je nutné, aby její členové sdíleli 

členství, aktivity, cíle, společenské postavení, hodnoty a zdroje, anebo alespoň některé 

z těchto kategorií. Zástupci určitých profesí tak mohou být považováni za členy určité 

skupiny na základě sdílených aktivit, avšak nemusejí nutně mít společnou ideologii, stejně 

jako skupina cestujících jedoucích stejným autobusem. Rozhodujícím faktorem pro utvoření 

skupinové ideologie je podle van Dijka souboj a společenský konflikt, jenž proti sobě staví 

dvě různé skupiny na základě odlišných zájmů. Právě obhajoba konkrétních zájmů je pak 

nezbytná pro vznik skupin, které mají i vlastní ideologii.  



 

 

21 

V souvislosti se soupeřícími skupinami a ochranami určitého zájmu, ať už se jedná o přístup 

k ekonomickým statkům či jiným privilegiím, jsou strategie začleňování a vyčleňování. Zde 

dochází k rozdělování společnosti na ‚My‘ a ‚Oni‘, přičemž vlastní skupině je vždy 

minimálně implicitně přiřazována nadřazenost a vyšší hodnocení, které je dále 

ospravedlňováno na základě různých atributů této skupiny, a dává této skupině jakési 

výsadní postavení v konkrétním materiálním, intelektuálním či morálním konfliktu. Právě 

v podobných ideologických konfliktech mezi různými skupinami jsou aktivizovány identity 

daných skupin. Je tak definováno kdo jsme ‚My‘, kdo jsou ‚Oni‘ a co je pro vlastní skupinu 

dobré a co ne. (Dijk 1998a, 160-161) 

Při výstavbě textu či mluveného projevu v rámci společnosti s určitou ideologií (nebo setem 

soupeřících ideologií) pak nejsou zapojeny všechny dostupné informace a úhly pohledu 

vztahující se k danému tématu, ani to z důvodu kvantitativních omezení není možné, 

a probíhá tak selekce informací. Právě v průběhu této selekce dochází podle Dijka (1998a, 

s. 267) k ideologické kontrole sdělovaného obsahu. „Zde se setkáváme s dvěma zásadami 

ideologické reprodukce v rámci diskurzu, jmenovitě s přítomností a absencí informací 

v sémantických reprezentacích odvozených od popisovaných situací a s vyjadřováním 

a potlačováním informací v zájmu autora.“ (tamtéž, pozn. překlad autora) 

Na základě těchto zásad formuluje Dijk (1998a, s. 267; 1998b, s. 33) čtyři elementární 

postupy ideologického diskurzu, které dohromady představují takzvaný ideologický čtverec: 

„Vyjadřovat/zdůrazňovat informace, které jsou pozitivní o nás 

Vyjadřovat/zdůrazňovat informace, které jsou negativní o nich 

Potlačovat informace, které jsou pozitivní o nich 

Potlačovat informace, které jsou negativní o nás“ (pozn. překlad autora) 

Těmito postupy je docíleno pozitivní sebe-reprezentace a negativní reprezentace druhých, 

přičemž u pozitivní sebe-reprezentace je kladen důraz na skupinový aspekt a autor textu tak 

nevyzdvihuje sebe, nýbrž skupinu, za jejíhož člena se považuje a jejíž ideologii sdílí 

a reprodukuje v rámci svého textu. 

Postupy vedoucí k pozitivní sebe-reprezentaci a negativní prezentaci skupiny ‚Oni‘ jsou 

v diskurzu realizovány na mnoha úrovních. Kromě lexikalizace (zahrnující zmírňování, 

eufemismy a nominalizace) zařazuje Dijk (1998a, s. 267-272) také množství detailů o našich 

pozitivech a jejich negativech, explicitnost a implicitnost jednotlivých propozic (co je 
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vyjádřeno jako presupozice textu a co je pouze implikováno), vyjadřování souvislostí, 

organizace textu a figury a tropy (metafory, metonymie, přirovnání a ironie). Jisté tendence 

na všech úrovních vypovídají o celkovém stylu textu na konkrétní úrovni, přičemž tento styl 

může být pro daný kontext standartní či se od standartu odchylovat. O lexikálním 

a gramatickém stylu diskurzu Dijk nadále tvrdí, že „jsou jedněmi z nejvíce zřetelných 

prostředků, jichž autoři užívají k explicitnímu vyjádření nebo jemným náznakům jejich 

ideologických názorů o událostech, lidech a účastnících.“ (tamtéž, s. 272, pozn. překlad 

autora) 

Rozdělování společnosti na ‚My‘ a ‚Oni‘ tak probíhá ve jménu konkrétní ideologie. 

Manifestace této polarizace lze nalézt na všech úrovních výstavby textu, přičemž základním 

cílem je zdůrazňovaní toho, co vrhá na skupinu ‚My‘ pozitivní světlo a na skupinu ‚Oni‘ 

světlo negativní. 
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3 Metodologie 

Následující kapitola popisuje metodologii provedeného výzkumu, tedy jaká metoda byla 

zvolena k analýze jednotlivých článků a jakým způsobem došlo k získání dat v analýze. 

Popsán je i předmět analýzy, její rozčlenění do etap a postup analýzy. 

3.1 Zvolená metoda 

K provedení výzkumu byla zvolena sémiotická analýza s prvky kritické analýzy diskurzu. 

Podle Dijka (2001) je kritická analýza diskurzu „druhem výzkumu z oblasti diskurzní 

analýzy, která se zaměřuje především na to, jak jsou v rámci textů týkajících se 

společenského a politického kontextu (jak psaných tak mluvených) ustavovány, 

reprodukovány a odmítány vztahy dominance, nerovnosti a zneužívání moci.“ 

I Hoffmannová (1997, s. 54) považuje za předmět zájmu této metody „určité jazykové 

prostředky, diskurzní strategie, celkový styl diskurzů – vše, co odráží mocenské struktury 

a jejich organizační formy, projevy dominance a hegemonismu, zneužívání moci v různých 

politických a sociálních situacích.“ 

Impulzem ke zvolení této metody je fakt, že se články na webu Aeronet.cz často týkají 

politických a celospolečenských témat. Aktéry v jednotlivých článcích jsou zejména 

tuzemští a zahraniční politici, orgány státní moci, státní instituce, mezinárodní organizace 

a další složky veřejné moci, a právě tyto entity jsou posléze členěny do rozdílně 

hodnocených skupin. Očekáváným výstupem práce je tak i identifikace politické ideologie 

či světonázoru, ke které se portál přiklání. V důsledku tak dochází k tomu, že se práce 

vyjadřuje i k reprodukování mocenských struktur a projevů dominance, které jsou v textech 

publikovaných na portálu přítomné. Právě pro analýzu těchto témat je mimořádně vhodná 

kritická analýza diskurzu. 

3.2 Data 

Analyzovány byly články na webu Aeronet.cz, a to v období od 12. do 26. listopadu roku 

2018. Toto období bylo vybráno i proto, že zahrnuje jeden z nejoslavovanějších státních 

svátků v České republice, Den boje za svobodu a demokracii, jež doprovází zvýšená reflexe 

politické situace ve státě. Rozmezí sběru dat však bylo stanoveno s ohledem na to, 

aby v dostatečné míře pokrývalo období před i po státním svátku a bylo tak možné 

postihnout i běžné dění na webu Aeronet.cz mimo kontext tohoto svátku. 
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Ve dvou z těchto dnů (17. a 24. listopadu) nebyl publikován žádný článek, ve zbylé dny byl 

vždy zveřejněn jen jeden článek. Ze získaných třinácti článků pak byl vyřazen článek 

publikovaný 25. listopadu, neboť z drtivé většiny sestává z přejatého textu ve slovenském 

jazyce. Výsledný vzorek tedy tvoří dvanáct článků. Články byly z portálu exportovány 

do PDF formátu (portál tuto funkci nabízí) vždy v den zveřejnění, posléze byly označeny 

pořadovým číslem a uloženy na pevný disk. 

3.3 Předmět analýzy 

Práce se zaměřuje pouze na jazykový kód, jejím předmětem jsou tedy jen texty jednotlivých 

článků – z analýzy byly vyřazeny obrazové materiály, rozvržení portálu, jeho designové 

prostředí a formátování textu. Důvodem soustředění se pouze na psaný rozměr (mód) je 

kritické analýze diskurzu vlastní výše zmíněná snaha co nejpodrobněji a nejvýstižněji popsat 

jazykové prostředky, praktiky a strategie, jež jsou na portálu při procesu konstrukce identit 

využity, nikoliv pouze rozčlenění pojednávaných entit na ‚My‘ a ‚Oni‘ (Hoffmannová 1997, 

s. 56). 

Základem analýzy textů je Morrisovo rozdělení sémiotiky na sémantiku, syntaktiku 

a pragmatiku. Jelikož je portál v oficiálním popisku označován za zpravodajský, na rovině 

sémantické je sledováno zejména užití kolokviálních, expresivních či jinak citově 

zabarvených výrazů, které odporují zásadám objektivity zmíněných v Etickém kodexu 

(1999) Syndikátu novinářů ČR. Dle Schneiderové (2015, s. 92-98) jsou podobné výrazy 

znakem konverzacionalizace a kolokvizace mediálního diskurzu a mohou být užity 

k přímému označení dané entity, mohou tuto entitu modifikovat ve formě přívlastku nebo 

mohou být s entitou syntakticky svázány, čímž dochází k tvorbě „kategoricky vázaných 

predikátů“ (tamtéž, s. 140). V případě syntaktické vazby daného zabarveného slova 

na určitou entitu se tak analýza ze sémiotického hlediska přesouvá na úroveň syntaktiky, 

která v sémiotickém pohledu pojednává o vztahu konkrétního znaku k celku či k jiným 

znakům (Voight 1977, s. 34). Co se pragmatiky týče, pozornost je věnována zejména použití 

strategií popsaných v teoretické části – ospravedlňování, delegitimizace, obviňování 

a popírání. Pragmatická část analýzy je dále doplněna o analýzu argumentačních klamů 

a obrazných pojmenování, neboť oba jevy mohou napovědět, které entity portál hodnotí 

kladně a které nikoliv.  
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3.4 Postup analýzy 

Postup analýzy má blízko k Faircloughově třífázové analýze sestávající z deskripce textu, 

interpretace a explanace (Schneiderová 2015, s. 90). Náplní první fáze je detailní rozbor 

jednotlivých textů, při němž jsou odhalovány a zaznamenávány užité strategie a postupy. 

Tato fáze se skládá ze tří etap – první je zaměřena na sémantické strategie a soustředí se tak 

na expresivní a citově zabarvená slova. Druhá etapa se věnuje syntaktické úrovni 

(v lingvistickém slova smyslu) a zaměřuje se na jakékoliv syntaktické konstrukce, které jsou 

netypické pro daný žánr a kontext (zpravodajství). Poslední etapa se snaží odhalovat 

pragmatické strategie, argumentační klamy a obrazná pojmenování, která se v textu objevují. 

Výsledkem první fáze je tak bohatě opoznámkovaný text vyzdvihující slova a úseky textu, 

které demonstrují potenciál ke konstrukci identit ‚My‘ a ‚Oni‘. 

V druhé fázi jsou tyto zaznamenané strategie interpretovány z hlediska toho, jakým 

způsobem přispívají ke konstrukci identit ‚My‘ a ‚Oni‘ v rámci jednotlivých textů. V případě 

expresivních slov se jedná o rozlišení toho, jestli dané slovo přímo označuje konkrétní entitu, 

modifikuje entitu, hodnotí jeden z popisovaných procesů, nebo jestli je s nějakou entitou 

syntakticky svázáno jakožto součást predikátu. Jedná-li se o přímé označení či modifikaci 

entity, je daný výraz (slovo či slovní spojení) zařazen do kohezního řetězce2 této entity. 

V případě syntaktické vazby je třeba identifikovat, ke které entitě se daný predikát vztahuje 

a jakým způsobem tak činí. Zatímco souhrn výrazů vstupujících do kohezního řetězce 

identity vybraného subjektu podává jasný obraz toho, jak je entita explicitně hodnocena 

skrze přímé označování, vázané predikáty a syntaktické vztahy mezi entitami napovídají, jak 

je daná entita hodnocena implicitně skrze přisuzované aktivity či kontakt s jinými kohezními 

řetězci. U identifikovaných argumentačních klamů a pragmatických strategií je taktéž 

důležité zejména to, proti komu jsou namířeny (v případě argumenta ad hominem 

                                                           
2 Hasanová (1989, s. 74-91) popisuje kohezní řetězce jako vlákna prolínající se textem, přičemž členy 

jednotlivých vláken pojí kohezní vztahy vzájemné reference, vzájemné klasifikace (například slovesa 

vztahující se k souvisejícím činnostem/procesům), nebo společného členství v určitém sémantickém poli. Je-li 

vztah mezi všemi členy řetězce vztahem vzájemné reference, pak všechna slova spadající do tohoto řetězce 

označují tu samou věc (v kontextu konkrétního textu) a jedná se o řetězec identity. V jiných případech hovoří 

Hasanová o řetězcích podobnosti. Vztahy vzájemné reference jsou uskutečňovány například pojmenováváním 

a užitím zájmen. O interakci řetězců je možné mluvit ve chvíli, kdy dva komponenty jednoho řetězce navazují 

stejný vztah s alespoň s dvěma komponenty jiného řetězce. Interakce řetězců tak napomáhá při odhalování 

vázaných predikátů a souvisejících jevů. 
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a argumenta šikmé plochy), nebo naopak k čí podpoře jsou užity (například argumentum 

ad ignorantiam a argumentum ad populum). U analýzy obrazných pojmenování je pak 

stěžejní to, jaké subjekty jsou k sobě připodobněny. K podpoře této analýzy byla využita 

především publikace Lakoffa a Johnsona – Metafory, kterými žijeme (2014). Výsledkem 

druhé fáze je tak zařazení konkrétní entity do skupiny ‚My‘ nebo skupiny ‚Oni‘ a vytvoření 

přehledu strategií, které zařazení této entity do dané skupiny podporují. 

Ve třetí fázi pak dochází k syntéze poznatků z dílčích rozborů jednotlivých článků. Jsou 

předloženy poznatky o složení skupin ‚My‘ i ‚Oni‘ a zároveň jsou shrnuty a zrekapitulovány 

strategie, jež se v kontextu portálu podílejí na konstrukci obou identit. Tyto výsledky jsou 

usouvztažněny se současným sociopolitickým kontextem a obsahují poznatky o tom, do jaké 

míry se portál podílí na reprodukci či změně mocenských struktur a vztahů v soudobé 

společnosti. Vyvozeny jsou tedy závěry o celkovém diskurzu zkoumaného portálu. 
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4 Analytická část 

V této části práce jsou prezentovány výsledky analýzy získaného vzorku doplněné o ukázky 

z jednotlivých textů.3 Prezentace výsledků je rozdělena na tři části – na část sémantickou, 

část syntaktickou a část pragmatickou. V sémantické a syntaktické části jsou postupně 

prezentovány jednotlivé entity, ke kterým portál zaujímá hodnotící pozici, a strategie, 

které byly k hodnocení využity. V části pragmatické je členění nastaveno jinak – jednotlivé 

podkapitoly se věnují konkrétním užitým strategiím. Zmíněné entity jsou nadále tříděny 

podle toho, jestli byly profilovány jako ‚My‘ nebo jako ‚Oni.‘ Entity jsou řazeny dle četnosti 

článků, v nichž byly kladně či záporně hodnoceny. 

4.1 Část sémantická 

Tato kapitola se věnuje přehledu entit označených expresivními výrazy a výrazy nesoucími 

sémantické informace, které přispívají k určitému hodnocení dané entity. 

4.1.1 Oni: média a mediální pracovníci 

Kromě prvního článku jsou média a jejich pracovníci hodnoceni negativně ve všech 

zkoumaných článcích. Portál se zaměřuje zejména proti mainstreamovým médiím obecně, 

ale zmiňuje i konkrétní mediální společnosti či novináře. Jmenovitě se jedná zejména 

o Seznam TV a novináře Sabinu Slonkovou a Jiřího Kubíka, kteří v době sběru dat 

publikovali nahrávku rozhovoru s Andrejem Babišem mladším. 

Novináři jsou označováni například výrazy „bestie“, „hyeny“, „stalkeři“, „debilní novináři“ 

a „‘profesionální novináři’“. Zatímco uvozovky u posledního pojmenování značí autorovu 

nedůvěru v profesionalitu daných novinářů, ostatní výrazy jsou silně expresivní. Sabina 

Slonková je na mnoha místech označována pouze příjmením, nikoliv celým jménem (jak je 

tomu u kladně hodnocených entit), Seznam zprávy jsou označeny jako „fiat-alternativní 

server“ a média obecně zastupuje například slovní spojení „česká zfašizovaná média“. 

Společně s policií, Zdeňkem Bakalou a vybranými politickými stranami jsou pak hromadně 

označena jako „vnitřní nepřítel“. 

„Bakalovy bestie vyslýchaly nemocného člověka, kavárna a havlérka chystají demonstrace, 

                                                           
3 Citované úryvky jsou uvedeny kurzívou. Není-li uvedeno jinak, jakékoliv jiné formátování textu, například 

podtržení či tučné písmo, je provedeno autorem této diplomové práce s cílem vyzdvihnout určité aspekty 

citovaného textu. 
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chtějí svrhnout vládu! (…) Komu to ale dává právo posílat na nemocného člověka 

novinářské hyeny v přestrojení za Jamese Bondy?“ (článek 2) 

„Proč se oba ‘profesionální novináři’ nejprve nezeptali premiérova syna nebo jeho matky, 

zda-li je stále svéprávný? Pokud Slonková s Kubíkem natočili nesvéprávnou osobu, bude 

z toho skandál větší než celé Čapí hnízdo.“ (článek 3) 

„Zároveň je dobré si všimnout i toho, že na Babiše premiéra je vytahována ukrajinská karta 

a česká zfašizovaná média obviňují Petra Protopopova, že odvezl mladého Babiše 

na dovolenou na okupovaný Krym.“ (článek 10) 

4.1.2 Oni: Američané 

Pod označení Američané je zahrnuto několik dílčích entit, které v článcích v podstatě 

zastupují jedno a to samé – americkou zahraniční politiku a státní moc. Tato kategorie je 

v textech zastoupena například následujícími výrazy: „americké ambasády“, „Washington“, 

„Američané“ a „americká lobby“. Tyto výrazy jsou v průběhu textu mnohdy zaměňovány 

a stávají se tak součástí stejného kohezního řetězce. Ačkoliv je americká státní moc 

a zahraniční politika nejčastěji negativně hodnocena skrze kategoricky vázané predikáty 

a sama o sobě označována neutrálním slovem Američané, velice hojně se objevuje také 

nestandardní označení „neoconi“. Tento pojem je široké veřejnosti pravděpodobně 

do značné míry neznámý, o čemž svědčí i fakt, že jej sám šéfredaktor Aeronetu vysvětluje 

v jednom ze svých raných článků: „Když se podíváme na americkou vládu, tak od pádu 

komunismu v ní velkou roli hrají neokonzervativci, tzv. ‘neoconi’, kteří si za svou politiku 

i v samotných USA vysloužili označení ‘trockisté, bolševici a jakobíni’, neposlední řadě 

‘fašisté.’“ (Pozorovatelka 2015b) Tato definice tak potvrzuje, že být označen neoconem není 

nijak lichotivé. Američané byli prezentováni jako ‚Oni‘ v celkem devíti článcích. 

„Pokud státní převrat uspěje, příští vládu budou sestavovat američtí neoconi a pražské 

neziskovky.“ (článek 3) 

„Protože i Zdeněk Bakala je jenom prostředník, think-tank amerických neoconů Aspen 

Institute rozhodně nepřivezl do Prahy jen tak z plezíru a vlastního altruismu.“ (článek 5) 

„A druhým osudným krokem bylo odřezání dosahu americké lobby na dostavby jaderných 

bloků v českých jaderných elektrárnách. (…) Andrej Babiš si začal vyrábět nepřátele 

na straně globalistů i neoconů.“ (článek 11) 
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4.1.3 Oni: havlisté 

V sedmi článcích se portál vyjadřuje negativně o příznivcích bývalého prezidenta České 

republiky Václava Havla a jeho politiky. Tato skupina je hodnocena negativně jak skrze 

vázané predikáty, tak pomocí přímých označení. Objevují se neoficiální zkrácené výrazy 

jakožto „havlisté“ a „havlérka“, dále pak výraz s negativní konotací – „havlistická 

soldateska“. Nepřímo je tato skupina označena také jako „ubožáci a chcípáci“. 

„Hyenismus médií nebere konce, Bakala a havlérka cítí Babišovu krev!“ (článek 4) 

„Toto už není novinařina, to je prostě hyenismus a havlérka v Praze na Václaváku se může 

vztekat jak chce, ale zastávat se takovéto ‘žurnalistiky’ je hodno pouhých ubožáků 

a chcípáků (…).“ (článek 5) 

„Jenže útok na Babiše organizovaný havlistickou soldateskou v pražských ulicích je 

ve skutečnosti útokem na obě hlavy tandemu, nejen na Babiše, ale hlavně i na prezidenta.“ 

(článek 8) 

4.1.4 Oni: neziskové organizace 

O neziskových organizacích se portál vyjadřuje negativně v celkem šesti článcích. Ačkoliv 

se objevuje i oficiální označení a označení prosté hodnocení (neziskový sektor), převládají 

označení expresivními výrazy. Jmenovitě se pak jedná o následující výrazy: „neziskovky“, 

„neziskovčíci“, „zpolitizovaný neziskový sektor“, „profláknutá neziskovka“, „nezisková 

soldateska“. O negativním hodnocení neziskových organizací svědčí také to, že v rámci 

jednoho článku autor z důvodu bezpečnosti zachovává anonymitu svého zdroje, 

ale o pojednávané neziskové organizaci uvede celou řadu informací, včetně jména a místa 

pobytu jejího jednatele. Autor se tak snaží svůj zdroj ochránit od odplaty odpůrců Aeronetu 

a zároveň směřovat hněv svých příznivců na entitu, kterou považuje za nepřítele. 

„Proto se neziskovka nesnaží ovlivňovat starší žáky, tam by totiž neziskovčíci tvrdě narazili 

na otázky žáků na příčiny migrace, na hrozby a na věci, které děti slyší doma.“ (článek 1) 

„(…) nikdo se jich neptal, jestli souhlasí s tím, aby na škole, kam chodí jejich děti, působil 

zpolitizovaný neziskový sektor, jehož cílem je indoktrinace nejmladších žáků na škole 

a utváření multikulturních vazeb s dětmi migrantů, kteří pocházejí bůhví odkud.“ (článek 1) 

„V Česku už vybraní politici, z bezpečnostních důvodů, raději pokládají květiny 

k památníkům o půlnoci, dokud liberálové a nezisková soldateska ještě spí.“ (článek 7) 
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4.1.5 Oni: George Soros 

George Soros je prezentován jako nepřítel v šesti článcích, avšak ve většině případů se jedná 

o negativní hodnocení skrze spojení s dalšími negativně hodnocenými entitami. Často 

se však objevuje označení pouze příjmením, stejně jako v případě novinářů Sabiny Slonkové 

a Jiřího Kubíka, nebo zkomolená verze jeho příjmení, „Sóroš“. Objevuje se i výraz 

„sórošovci“, který odkazuje na příznivce George Sorose. V jednom článku je také označen 

ironicky jako „strýček Soros“. 

„Rodiče se dozvídají až teprve z plakátu na dveřích uvnitř školy, že ve škole jsou (asi) děti 

migrantů a jejich děti se s nimi mohou seznámit v kroužcích, které vede profláknutá 

neziskovka sponzorovaná Evropskou unií, Sórošem, nebo třeba Norskými ‘Barnevernet’ 

fondy.“ (článek 1) 

„Tomio Okamura se postavil bok po boku vedle havlistů a sórošovců a vyzval k sestřelení 

české vlády.“ (článek 3) 

„Takže výjimka, ne Bakala, ale strýček Soros.“ (článek 5) 

4.1.6 Oni: Zdeněk Bakala 

Stejně jako George Soros, i Zdeněk Bakala je zařazen do skupiny ‚Oni‘ v rámci šesti článků. 

Podobně jako u George Sorose i u Zdeňka Bakaly převládá negativní hodnocení skrze 

vázané predikáty a přímé označování celým jménem nebo pouze příjmením. V rámci článku 

5 však do kohezního řetězce označení Zdeňka Bakaly vstupuje i expresivní výraz 

„uhlobaron“, v článku 11 pak také výraz „tunelář“. 

„V kauze Andreje Babiše ml. stojíme jako redakce na straně premiéra České republiky, 

protože nesmíme připustit, aby demokraticky zvolení premiérové, ať si o nich myslíme 

cokoliv, byli sestřelováni za pomoci pouličních Majdanů, revolucí financovaných z ciziny, 

cizích fondů a novinářů napojených na uhlobarona, který se skrývá ve Švýcarsku a směje se 

na margo kauzy OKD do ksichtu nejen české vládě, ale především 10 milionům občanů 

České republiky. Protože i Zdeněk Bakala je jenom prostředník, think-tank amerických 

neoconů Aspen Institute rozhodně nepřivezl do Prahy jen tak z plezíru a vlastního 

altruismu.“ (článek 5) 

„Spojenectví Bakaly s Havlem vytvořilo z tuneláře a uhlobarona nedotknutelnou osobu, 

na kterou nikdo z Demobloku v poslanecké sněmovně neútočí, nikdo z havlérky si nedovolí 
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proti němu vytáhnout jediné křivé slovo.“ (článek 11) 

4.1.7 Oni: globalisté 

V rámci pěti článků jsou negativně hodnoceni i takzvaní „globalisté“. Tento novotvar není 

ve zkoumaných článcích nijak vysvětlen, ale v jednom z nich je explicitně spojen 

s Evropskou unií. Z analyzovaných a starších článků je ovšem možné vyčíst, že se má jednat 

o seskupení světových elit snažících se ovládat svět a dospět do fáze globální společnosti 

a nastolení nového světového řádu, tedy společnosti, v níž je proces globalizace dokončen 

a národní státy nahrazeny globálním celkem. Ucelenější popis tohoto fenoménu lze nalézt 

v článku publikovaném 12. 09. 2015: 

„Přijmeme-li, že plán o celosvětové říši, o kterém snili již Kleopatra a Antonius 

a který měli později zrealizovat Napoleon a Hitler, skutečně tajně a skrytě probíhá 

přes globalisty (GP), pak musíme přijmout i fakt, že velký význam v něm hraje 

nebeská symbolika a celkově okultismus a různé tajné spolky a že nezanedbatelnou 

roli v něm napříč stoletími hraje nejstarší monoteistické náboženství, judaismus. 

Jestli toto náboženství zneužili Egypťané, po nich Římané a později tzv. Chazaři 

a ve finále sionisté, to nic nemění na faktu, že – dle mého – události, které 

se v průběhu našeho letopočtu dějí a které byly ‚předpovězeny‘ v Bibli, jsou pouze 

popisem globalistických plánů, které jsou realizovány tak, aby ladily s nebeskou 

symbolikou a s učeními (a poznáními) židovského národa.“ (Pozorovatelka 2015a) 

Slovo je zjevně odvozeno od slova globalizace a užití přípony -ista podle slovníku affixů 

užívaných v češtině značí, že se jedná o označení stoupenců určitého názorového proudu. 

(Šimandl, 2018) Hodnocení takového názorového proudu/ideologie pak závisí na úhlu 

pohledu, ale globalisté jsou skrze vázané predikáty hodnoceni jednoznačně negativně, 

což vypovídá o ideologické orientaci portálu. Vázané predikáty a syntaktické strategie 

hodnocení entit jsou náplní následující kapitoly, ale fakt, že samo označení „globalisté“ je 

nestandardní, vysloužil tomuto pojmu místo i v této kapitole. Toto označení se objevuje 

v pěti článcích. 

„Ve snaze bojovat proti globalistům (EU), pane Okamuro, nesmí nastat situace, že začnete 

bezmezně jít na ruku neoconům (NATO, resp. USA), kteří právě usilují o sestřelení vlády 

Andreje Babiše kvůli dostavbě dvou energobloků Dukovan a Temelína za bezmála půl 

bilionu korun!“ (článek 3) 
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 „Jenže setrvání v EU není už alternativní teze, to je globál mainstream, protože o reformu 

EU usilují i globalisté.“ (článek 9) 

4.1.8 Oni: Demoblok 

Další entitou, která je hodnocena negativně a prezentována jako nepřítel, je spojení 

nevládních parlamentních stran TOP09, ODS, Piráti, KDU-ČSL a STAN. Tyto strany jsou 

hromadně označovány výrazem „Demoblok“, který je značně reduktivní. Jedná se o jev 

běžně se vyskytující při konstrukci identit – vnitřní rozdíly mezi jednotlivými nepřáteli jsou 

smazány, je kladen důraz na jejich podobnost a společné rysy, a naopak je zdůrazněna jejich 

odlišnost od skupiny vlastní. Kromě přímého označení výrazem „Demoblok“ je tato uměle 

vytvořená entita v rámci zkoumaných článků také hojně spojována s dalšími negativně 

hodnocenými entitami a vážou se na ni predikáty, které podporují negativní hodnocení. 

„Demoblok“ je zmíněn v celkem čtyřech článcích. 

„Vládnout budou pro-americké koně z ODS, spolu s havlistickou frontou Demobloku z řad 

Pirátů, Lidovců, STANu a TOP09, pokud se TOPka vůbec dostane do parlamentu 

po volbách.“ (článek 2) 

„Ještě před půlnocí představitelé Demobloku v Poslanecké sněmovně naskočili na tento 

mediální proud a KDU-ČSL informovala, že bude usilovat o vyvolání nedůvěry vládě 

v Poslanecké sněmovně druhý den. (…) Americké základny v ČR, které si dovede Demoblok 

představit, jak nedávno zaznělo od pana Kalouska, americké rakety v ČR a více integrace 

ČR do EU.“ (článek 3) 

4.1.9 Oni: ČSSD 

Pro označení této strany je namísto oficiálního názvu strany či zkratky ČSSD velmi často 

užíváno neoficiálních expresivních výrazů. Nejčastěji se objevuje metonymické označení 

„Lidový dům“, které evokuje účast ČSSD v nechvalně proslulém sporu s advokátem 

Zdeňkem Altnerem. Dalším výrazem, jež je k označení strany užívám, je výraz „socialisté“, 

který je ale běžně používaný a pouze stranu spojuje s ideologií socialismu. Toto spojení tak 

může být různými čtenáři hodnoceno jak kladně, tak záporně, neboť závisí na jejich 

ideologické orientaci. Do výstavy kohezního řetězce ‚ČSSD‘4 byli zahrnuti i významní 

                                                           
4 Zatímco k citaci výrazů a vět ze zkoumaných článků jsou užívány dvojité uvozovky, k označování kohezních 

řetězců a vázaných predikátů jsou užívány uvozovky jednoduché. 
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představitelé strany, kteří byli ve zkoumaných článcích se stranou explicitně spojeni 

(Jan Hamáček, Milan Chovanec, Jiří Zimola). 

„Lidový dům se nakonec rozhodl, že neshodí vládu a pouze se distancuje od problémů 

Andreje Babiše, že s tím nechtějí mít socialisté nic společného, ale usilují o pokračování 

koaličního projektu (…).“ (článek 9) 

4.1.10 Další entity profilované jako Oni 

Celkem se objevilo 10 dalších entit a osobností, které byly v jednom nebo dvou článcích 

zařazovány do skupiny ‚Oni‘. Policie ČR byla stejně jako ČSSD negativně hodnocena 

ve třech zkoumaných článcích, avšak ve všech případech byla negativně hodnocena 

výhradně skrze vázané predikáty a věnována jí tak bude podkapitola v následující části práce 

zabývající se syntaktickými strategiemi hodnocení. 

Mezi další negativně hodnocené entity patřili například bývalý slovenský prezident Andrej 

Kiska, SPD, Ukrajina a její bývalý prezident Petro Porošenko, SPD a Tomio Okamura, škola 

jakožto státní instituce, minority (zejména muslimští přistěhovalci) a Andrej Babiš mladší. 

Andreji Babišovi mladšímu je věnována zvláštní podkapitola v následující části práce 

(zabývající se syntaktickými strategiemi), jelikož byl hodnocen jak kladně, tak negativně, 

a to i v rámci jednoho článku. Co se přímých označení výše uvedených entit týče, Andrej 

Kiska byl označen jako „kandidát amerických neoconů v roli prezidenta“ a Andrej Babiš 

mladší jako „paranoidní schizofrenik“. U Andreje Babiše mladšího se v tomto případě jedná 

o odklon od užívání eufemismů, jejichž pomocí byl v dalších článcích profilován jako člen 

skupiny ‚My‘ (viz následující kapitola). 

„Slováci nedokázali zabránit tomu, aby se do čela státu dostal kandidát amerických 

neoconů v roli prezidenta a důsledkem byl vynucený odchod demokraticky zvoleného 

premiéra tento rok na jaře po zinscenované hysterii médií, které (…)“ (článek 9) 

„Jak sami vidíte, Sabina Slonková a Jiří Kubík natočili rozhovor s paranoidním 

schizofrenikem, který má opravdu vážné problémy a jeho svědectví pro policii v kauze Čapí 

hnízdo bude naprosto bezcenné a nepoužitelné u soudu, (…).“ (článek 10) 

4.1.11 My: premiér Andrej Babiš 

Premiér Andrej Babiš byl ve zkoumaných článcích nejčastěji pozitivně hodnocenou entitou. 

Celkem jej portál prezentoval jako člena skupiny ‚My‘ v osmi článcích. Andrej Babiš je 
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ve většině případů, na rozdíl od konkrétních novinářů a dalších negativně hodnocených entit 

(George Soros a Zdeněk Bakala), jmenován celým jménem, anebo je s cílem zvýšení prestiže 

označen vykonávanou funkcí. V rámci zkoumaných článků je ale také označen jako 

„milující otec“, což má pravděpodobně za cíl vzbudit ve čtenáři solidaritu. Obecně je 

v článcích kladen důraz na rodinu Andreje Babiše a vykreslení premiéra jako rodinného 

člověka – k tomu je ale užita syntaktická strategie kontaktu kohezních řetězců, o které bude 

pojednáno v následující kapitole. 

„Každý milující otec chce svého syna naučit, aby se uměl o sebe postarat, ne aby se nechal 

vést za ruku.“ (článek 2) 

„Premiér Andrej Babiš šokoval i Miloše Zemana a Pražský hrad, když uvedl, že není 

pro výstavbu nového bloku v Dukovanech a raději by ji odložil o 10 let.“ (článek 2). 

„Premiér České republiky už nemůže ani položit květiny k památníku 17. listopadu v Praze 

na Národní třídě, protože zfašizovaný dav revolucionářů, kteří usilují o státní převrat, by ho 

k pamětní desce ani nepustil.“ (článek 7). 

4.1.12 My: Andrej Babiš mladší 

Ačkoliv byl v několika případech Andrej Babiš mladší prezentován i jako nepřítel, k čemuž 

byly využity zejména syntaktické a pragmatické strategie, na rovině sémantické převládá 

označování neutrálními či pozitivně zabarvenými výrazy. Andrej Babiš mladší byl ve velké 

míře označován eufemismy, jako například „duševně nemocný člověk“ nebo „duševně 

nemocné dítě“. Cílem takového označení je zlehčení negativních konotací, které může jeho 

diagnóza a psychický stav u některých čtenářů vyvolat, a podpora soucitu s danou osobou. 

Dále se hojně vyskytují pozitivně zabarvená označení jako „člověk s dobrým srdcem“, 

„žoviální mladík“ a označení zdůrazňující jeho příbuzenský vztah k vysoce postavenému 

státnímu činiteli, například „premiérův syn“. Objevuje se také označení zkrácenou verzí 

křestního jména, „Andy“, které značí familiárnost a kladný vztah k dané osobě. Andrej Babiš 

mladší byl kladně hodnocen v šesti článcích. 

„Člověk s dobrým srdcem, ale lehce ovladatelný a manipulovatelný do takové míry, že to má 

vlastní indikaci a diagnózu v psychiatrii. (…) Dnes je to snaha o pád vlády kvůli duševně 

nemocnému synovi premiéra, kterého unesli mafiánským způsobem na Krym.“ (článek 2) 

„Video nahrávka reportáže proběhla bez vědomí nemocného člověka a zřejmě i jeho 

opatrovníka. (…) Novináři však vyjeli do Švýcarska natočit psychicky nemocného člověka 
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s brýlemi právě proto, že věděli, že nebude ochotný mluvit na kameru.“ (článek 3) 

 „(…) Andrejem Babišem, který čelí brutálnímu útoku na svojí rodinu za použití špionážní 

techniky a diverzních taktik s využitím svého duševně nemocného dítěte.“ (článek 9) 

4.1.13 My: prezident Miloš Zeman 

Podobně jako u premiéra Andreje Babiše je tomu s přímým označováním u prezidenta 

Miloše Zemana – převažuje jmenování celým jménem, označení vykonávanou funkcí 

nebo jejich spojení. Nutné je však dodat, že kladného hodnocení prezidenta Zemana je 

dosaženo zejména syntaktickými strategiemi. Prezident byl do skupiny ‚My‘ zařazen 

ve třech článcích. 

„Jenže v koši se ocitly nejen věnce premiéra Babiše a předsedy SPD Tomia Okamury, 

nýbrž i věnec od prezidenta republiky Miloše Zemana a také od ministra vnitra a předsedy 

ČSSD Jana Hamáčka.“ (článek 6) 

„(…) i když výměna Andreje Babiše by byla dobrá, ale není reálná, protože má podporu 

nejen vlastní strany, ale především prezidenta republiky, který ho nenechá padnout 

a už dopředu avizoval, že Andreje Babiše jmenuje premiérem znovu, že na to má dva 

pokusy.“ (článek 9) 

4.1.14 My: Robert Fico 

Ve třech článcích je hodnocen kladně i bývalý slovenský premiér Robert Fico. Ve všech 

článcích je označován celým jménem a objevuje se také označení zdůrazňující jeho 

předešlou roli premiéra a jeho demokratické zvolení. 

„(…) v kauze účelově vyvolaných demonstrací a tlaků na odstoupení demokraticky zvolené 

vlády Roberta Fica kvůli dosud nevyšetřené vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho 

přítelkyně.“ (článek 2) 

„Robert Fico takový tandem vytvořený neměl. Slováci nedokázali zabránit tomu, aby se do 

čela státu dostal kandidát amerických neoconů v roli prezidenta a důsledkem byl vynucený 

odchod demokraticky zvoleného premiéra tento rok na jaře po zinscenované hysterii médií, 

které vyhnaly do slovenských ulic (…).“ (článek 9) 

4.1.15 My: další kladně hodnocené entity 

Mezi další kladně hodnocené entity patřilo Rusko (a ruská společnost Rosatom), česká 
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rodina jakožto základ společnosti (článek 1), aktivista Kamil Papežík, Petr Protopopov 

a alternativní zpravodajské servery v čele s Aeronetem samotným, z nichž pouze Rusko 

významněji figurovalo ve více než dvou článcích. O Rusku bude pojednáno v následujících 

částech práce, neboť k jeho hodnocení a zařazení do skupiny ‚My‘ byly využity zejména 

syntaktické a pragmatické strategie. 

4.2 Část syntaktická 

Následující část práce se věnuje syntaktickým strategiím, jejichž pomocí jsou entity 

kategorizovány jako ‚Oni‘ nebo jako ‚My‘. Jedná se zejména o vázané predikáty a vztahy 

mezi kohezními řetězci. Zvláštní podkapitola je věnována částicím, příslovečným určením 

způsobu a větám hodnotícím, které v textech také naplňují persvazivní funkci jazyka a snaží 

se ovlivnit recipientovo vnímání dané informace. 

4.2.1 Oni: média a mediální pracovníci 

Kromě negativně zabarvených pojmenování popsaných v předchozí kapitole byli novináři 

a média často spojováni s predikáty, které u čtenářů nadále podporují negativní hodnocení. 

Kohezní řetězec ‚média a mediální pracovníci‘ byl v několika článcích v přímém kontaktu 

s řetězcem ‚protizákonné jednání‘ a ‚státní převrat‘. Do řetězce ‚státní převrat‘ vstupovaly 

výrazy jako „puč“, „pražský majdan“, „hoax“, „zmanipulovaná kauza“ a „politická 

štvanice“, z nichž všechny označují jednu a tu samou událost – skandál okolo rozhovoru 

s premiérovým synem publikovaným v době sběru dat. Výjimkami jsou články 7 a 9, v nichž 

podobné výrazy označuji i vládní krizi na Slovensku po vraždě novináře Jána Kuciaka. 

Média byla často označována jako původce děje těchto vládních krizí. Novinářům byly také 

přiřčeny predikáty jako ‚sestřelují vládu‘, ‚zneužívají osoby‘, ‚vytvářejí narativ‘ a ‚touží 

po krvi‘, z nichž všechny s sebou nesou negativní konotace. Negativně byly označeny i další 

aktivity, u nichž byli novináři identifikováni jako původci děje. 

„Andrej Babiš (…) vysvětlil některé souvislosti a upozornil i na jasné stopy, které ukazují, 

že se jedná o koordinovaný pokus o státní převrat, na kterém se podílí český mediální 

sektor, tedy minimálně ten, který nekontroluje Mafra, která spadá do koncernu společnosti 

Agrofert. (…) Novináři v Česku mají za úkol sestřelit Andreje Babiše z funkce premiéra 

(…).“ (článek 3). 

„Mezi tyto rámce patří zásady, že nikdy se nesmí točit reportáže s psychicky nemocnými 

lidmi, protože to je nejen hyenismus, ale především odporný bizár, ze kterého se zvedá 
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žaludek.“ (článek 5) 

„Novináři v ČR počítají s oběma variantami a pokud premiér neodveze svého syna 

do bezpečí, dojde k tragédii, protože čeští novináři chtějí vidět krev jeho syna.“ (článek 9) 

Kohezní řetězec označující novináře a média byl také často v kontaktu s kohezními řetězci 

identity dalších negativně hodnocených entit, zejména s řetězci ‚Američané‘, ‚Zdeněk 

Bakala‘, ‚George Soros‘ a ‚neziskové organizace‘, a to buď přímo, nebo skrze společnou 

interakci s řetězcem ‚státní převrat‘. Autor tak navozuje myšlenku (na několika místech 

i explicitně), že všechny tyto entity spolupracují na odstranění premiéra Andreje Babiše. 

„Premiér je pod tlakem, vidí jasně, co čeští novináři, placení a sponzorovaní americkou 

státní mocí, dovedou přichystat za zpravodajské hry a zřejmě někdo doufá, že Babiš se lekne 

a přiklepne dostavbu Dukovan americkému Westinghouse Nuclear.“ (článek 3) 

„(…) nesmíme připustit, aby demokraticky zvolení premiérové, ať si o nich myslíme cokoliv, 

byli sestřelováni za pomoci pouličních Majdanů, revolucí financovaných z ciziny, cizích 

fondů a novinářů napojených na uhlobarona, který se skrývá ve Švýcarsku (…).“ 

(článek 5) 

„Jen málo politiků má koule na to, aby ukázali prstem na neziskovou hydru George Sorose 

a jeho operátory v řadách neziskovek a novinářských mainstreamových redakcí.“ 

(článek 7) 

4.2.2 Oni: Američané 

Podobně jako novinářům a médiím jsou i Američanům přiřčeny negativně vázané predikáty 

a účast na státním převratu skrze kontakt s kohezním řetězcem této události. Mezi vázané 

predikáty patří například ‚tlačí na cizí státy‘, ‚sestřelují vlády‘ a ‚útočí na jiné státy‘. Autor 

se tak snaží USA vykreslit jako entitu, která se vměšuje do řízení a chodu nezávislých států. 

Jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole, kohezní řetězec ‚Američané‘ je také 

v kontaktu s kohezními řetězci dalších negativně hodnocených entit, například ‚média 

a mediální pracovníci‘ (viz předchozí podkapitola), ‚neziskové organizace‘ a ‚George 

Soros‘. I v tomto případě jsou dané entity prezentovány jako původci vládní krize v ČR. 

„Už zase cizí moc útočí na premiéra české vlády, už opět mají padat hlavy, protože hrozí, 

že Američané nebudou stavět Dukovany a zřejmě ani Temelín.“ (článek 2) 

„Ve snaze bojovat proti globalistům (EU), pane Okamuro, nesmí nastat situace, že začnete 
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bezmezně jít na ruku neoconům (NATO, resp. USA), kteří právě usilují o sestřelení vlády 

Andreje Babiše kvůli dostavbě dvou energobloků Dukovan a Temelína za bezmála půl 

bilionu korun!“ (článek 3) 

„Americké elity a neziskovky chtějí dokončit Pražský majdan a provést v České republice 

státní převrat, po kterém se k moci v ČR dostanou elity na ose pro-amerických neoconů 

a neziskovek George Sorose.“ (článek 4) 

„Westinghouse letos (…) dostal od Trumpovy vlády sérii zakázek a především příslib velkých 

kontraktů v zemích ‘amerických partnerů’, na které americká státní moc může ‘kleknout’ 

a pohrozit jim, pokud by nechtěli společnosti Westinghouse vyhovět. (…) americká státní 

moc ve spolupráci s vybranými lidmi v okolí ČEZu usiluje politickými tlaky v Praze 

a v Poslanecké sněmovně o odstavení ruského dodavatele z českých jaderných elektráren 

a jeho nahrazení americkým koncernem Westinghouse.“ (článek 8) 

U americké společnosti Westinghouse Nuclear, která byla analyzována jako součást entity 

Američané, dochází ke kontaktu kohezního řetězce dané společnosti a řetězce ‚bankrot‘. 

Na společnost se dále váže predikát ‚produkují zkroucené/chybné/nebezpečné palivové 

tyče‘. Za užití těchto strategií se tak autor snaží danou společnost vykreslit jako nestabilní 

a nevhodnou v porovnání s ruským Rosatomem. 

„ČEZ již začal v Temelíně testovat nové palivové tyče Westinghouse Nuclear a doufá, 

že se nebudou kroutit, na rozdíl od těch předchozích, které Westinghouse zkoušel 

v minulosti ve stejném ruském reaktoru! (…) Jelikož Westinghouse Nuclear hrozil ještě 

na jaře bankrot, nebylo možné nové americké tyče v českých jaderných energoblocích 

testovat dříve, protože nešlo logicky odebírat palivo od firmy, která je v bankrotu, to by bylo 

politicky neprůchodné. (…) Takže, zatímco Temelín teoreticky by mohli za rok nebo rok a půl 

stavět Američané (pokud jejich nové tyče se opět nebudou kroutit), tak v případě Dukovan 

je to naprosto vyloučené.“ (článek 8) 

4.2.3 Oni: havlisté 

Na skupinu občanů označovanou pojmy „havlisté“ a „havlérka“ se vázaly následující 

predikáty navozující negativní hodnocení této skupiny: ‚vztekají se‘, ‚okupují‘, ‚jsou 

militantně naladění‘ a ‚napadají občany‘. 

„Toto už není novinařina, to je prostě hyenismus a havlérka v Praze na Václaváku se může 

vztekat jak chce, ale zastávat se takovéto ‘žurnalistiky’ je hodno pouhých ubožáků 
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a chcípáků (…).“ (článek 5) 

„Zfanatizovaný dav Pražské havlérky totiž už od časných ranních hodin začal celý prostor 

Národní třídy okupovat a militantní naladění havlistů by se dalo doslova krájet.“ 

(článek 6) 

„Stejně tak, pokud se najde odvážný muž a vystoupí veřejně s peticí na podporu současné 

vlády a Andreje Babiše, nejenom, že se dočká plivanců a dokonce fyzického napadení 

od liberální soldatesky a havlistů, ale (…).“ (článek 7) 

4.2.4 Oni: neziskové organizace 

Neziskovým organizacím jsou přiřčeny negativní vázané predikáty zejména v článku 1. 

Mezi tyto predikáty patří ‚indoktrinují děti‘ a ‚cpou jim do hlavy lásku k minoritám‘. Tyto 

predikáty sdílí neziskové organizace se školou jakožto státní institucí, se kterou jsou v tomto 

článku spojovány a společně kategorizovány jako skupina ‚Oni‘. V dalších článcích pak 

kohezní řetězec ‚neziskové organizace‘ často interaguje s kohezním řetězcem ‚státní 

převrat‘, což vypovídá o autorově přesvědčení o podílu neziskových organizací na vládní 

krizi v ČR (a na Slovensku), které se týká většina článků. Kohezní řetězec ‚neziskové 

organizace‘ dále interaguje, jak je patrné z předchozích podkapitol, s kohezními řetězci 

dalších negativně hodnocených subjektů (George Soros, USA, média).  

„Potichu, potají, bez vědomí mámy a táty, se neziskovky ve spolupráci s vaší vlastní školou 

rozhodli indoktrinovat a nacpat vašim dětem do hlav lásku a obdiv k islámu, k multikulti, 

k černochům a hlavně a především k migraci jako takové.“ (článek 1) 

„Americké elity a neziskovky chtějí dokončit Pražský majdan a provést v České republice 

státní převrat, po kterém se k moci v ČR dostanou elity na ose pro-amerických neoconů 

a neziskovek George Sorose.“ (článek 4) 

„(…) důsledkem byl vynucený odchod demokraticky zvoleného premiéra tento rok na jaře 

po zinscenované hysterii médií, které vyhnaly do slovenských ulic desítky tisíc lidí 

ve spolupráci s předními slovenskými neziskovkami financovanými z cizích zahraničních 

fondů, zdaleka nejen z fondů OSF George Sorose.“ (článek 9) 

V rámci článku 7, jehož součástí je i citace Roberta Fica, jsou neziskovým organizacím navíc 

přiřčeny následující predikáty: ‚slouží cizím mocnostem‘, ‚ovlivňují mocenské procesy 

a veřejné mínění‘ a ‚organizují protesty a státní převraty‘. 
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„Robert Fico doslova uvedl: “Neziskovky musíte rozdělit na dvě skupiny. (…) Pak je druhá 

skupina, která se snaží dělat politiku a ovlivňovat mocenské poměry. (…) Tvrdí, 

že podporují právní stát a bojují proti korupci. Přitom jen dělají politiku proti vládě.“ (…) 

Redakce Aeronetu už v únoru a v březnu přeposlala náš investigativní spis, dokumentace, 

fotografie a další podklady vybraným partnerům na Slovensku, aby si konečně začaly orgány 

na Slovensku všímat neziskového sektoru, který v dnešní moderní době slouží cizím 

mocnostem, organizacím a nátlakovým skupinám jako legální politický nástroj 

na ovlivňování veřejného mínění, organizování protestů, provádění revolucí a státních 

převratů.“ (článek 7) 

4.2.5 Oni: George Soros 

Na George Sorose se váže především predikát ‚platí neziskové organizace‘. Skrze neziskové 

organizace a jejich kohezní řetězec se tak kohezní řetězec ‚George Soros‘ dostává 

do kontaktu s kohezním řetězcem ‚státní převrat‘ a v rámci článku 1 také s řetězcem 

‚indoktrinace‘. George Soros je tak nepřímo prezentován jako jeden z největších nepřátel, 

neboť platí neziskové organizace, které patří mezi hlavní organizátory státních převratů. 

George Soros je zmíněn i v souvislosti s financováním vybraných medií a je tak vykreslován 

jako šedá eminence stojící v pozadí všech Aeronetem negativně hodnocených procesů. 

„Rodiče se dozvídají až teprve z plakátu na dveřích uvnitř školy, že ve škole jsou (asi) děti 

migrantů a jejich děti se s nimi mohou seznámit v kroužcích, které vede profláknutá 

neziskovka sponzorovaná Evropskou unií, Sórošem, nebo třeba Norskými ‘Barnevernet’ 

fondy.“ (článek 1) 

„Na Tomto projektu spolupracoval Daniel Dočekal, resp. Neovlivni.cz, tedy Jakub Unger. 

Tedy Zdeněk Bakala. Na tento projekt přispěla Open Society Fund Praha spadající 

pod mezinárodní matku Open Society Foundation George Sorose.“ (článek 5) 

„Není možné si nevšimnout, že organizátoři protestů mají napojení na neziskový sektor, 

který je štědře financovaný ze zahraničí, a stejně tak mají napojení na vybrané redakce 

a mediální servery, za jejichž provozem opět najdeme lidi, kteří mají svá napojení 

na zahraniční assety George Sorose (…).“ (článek 7) 

4.2.6 Oni: Zdeněk Bakala 

Podobně jako George Soros je Zdeněk Bakala v několika článcích vykreslován jako nepřítel 

pouze skrze svou asociaci s novináři, médii a dalšími negativně hodnocenými entitami. 
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Vztahům Zdeňka Bakaly s ostatními negativně hodnocenými entitami je věnován celý 

článek 5, v němž je Zdeněk Bakala vykreslován jako vůdce mediální hegemonie v ČR, skrze 

své napojení na konkrétní novináře a mediální organizace. Kontakt kohezních řetězců 

‚Zdeněk Bakala‘ a ‚média a mediální pracovníci‘ je tudíž extenzivní. V případě Zdeňka 

Bakaly však lze nalézt i negativně hodnotící predikáty vázané přímo na jeho osobu. 

Mezi ty patří ‚vysmívá se vládě a občanům ČR‘, ‚ukazuje poslancům prostředníček‘, 

‚pracuje pro neocony‘, ‚financuje a organizuje odstavení Babiše‘ a prostřednictvím přímé 

řeči Kamila Papežíka v článku 6 i ‚okradl horníky a občany ČR‘. 

„Zdeněk Bakala dnes pobývá ve Švýcarsku a odmítá se dostavit do poslanecké sněmovny 

parlamentu ČR před vyšetřovací parlamentní výbor v kauze OKD. Ukazuje poslancům 

prostředníček a ti nemají páku, ale vlastně ani odvahu, aby ho dostali do sněmovny nějak 

na sílu. (…) novinářů napojených na uhlobarona, který se skrývá ve Švýcarsku a směje se 

na margo kauzy OKD do ksichtu nejen české vládě, ale především 10 milionům občanů 

České republiky. Protože i Zdeněk Bakala (…) pracuje pro neocony na ose americké státní 

moci na jedné ruce a domu Rothschild v Londýně na ruce druhé.“ (článek 5) 

„Velmi nahlas jsem všem sděloval, že jsem například proti Bakalovi, který okradl moje 

kolegy horníky a prosté občany o byty, a že jsem proti lumpům, kteří nechali v devadesátých 

letech rozkrást naši vlast.“ (článek 6) 

4.2.7 Oni: globalisté: 

I takzvaní „globalisté“ jsou spojováni s jinými negativně hodnocenými entitami a procesy. 

Jedná se v první řadě o spojení s neziskovými organizacemi, které, jak tvrdí autor v článku 

1, využívá tato entita k ovlivňování populace. Podobně jako George Soros jsou 

tak i „globalisté“ spoluviníci podílející se na indoktrinaci dětí. V článku 7 jsou 

pak na „globalisty“ navázány predikáty ‚chtějí rozbít národní vlády‘ a ‚útočí na premiéry‘. 

„Znovu se tak potvrzuje to, o čem hovořím na SVCS tak často a o čem píšu články, 

že globalisté mají v podobě neziskovek a školního vzdělávání obrovsky mocný nástroj na 1. 

prioritě, školní výchovu a vzdělávání bez vědomí rodičů, zato ale za asistence 

neziskovčíků.“ (článek 1). 

 „Globalisté chtějí rozbít národní vlády, a proto útočí na premiéry v evropských zemích.“ 

(článek 7) 

„Globalisté“ jsou také vykreslováni jako nepřátelé skrze přímý kontrast s premiérem 



 

 

42 

Andrejem Babišem, který je v článcích řazen do skupiny ‚My‘. V článku 3 jsou dále 

„globalisté“ a s nimi spojené procesy na několika místech označeni jako něco, s čím je třeba 

bojovat. Vystupování proti této skupině je explicitně pozitivně hodnoceno. 

„Právě dnes došlo k jedné pozitivní věci, Babišova vláda dnes odhlasovala, že Česká 

republika se nepřipojí ke Globálnímu paktu OSN o migraci (tzv. Globálnímu kompaktu), 

(…). Je to tedy malé vítězství z portfolia alternativy, které si ale nově přisvojil Andrej Babiš 

a jeho Hnutí ANO na úkor SPD. (…) Ve snaze bojovat proti globalistům (EU), pane 

Okamuro, nesmí nastat situace, že začnete bezmezně jít na ruku neoconům (NATO, resp. 

USA), kteří právě usilují o sestřelení vlády Andreje Babiše kvůli dostavbě dvou energobloků 

Dukovan a Temelína za bezmála půl bilionu korun!“ (článek 3) 

„Premiér na sebe uvalil klatbu, když Američanům uřízl ruce od dostavby jaderných bloků 

a globalistům zablokoval podpis Globálního kompaktu OSN! (…) Andrej Babiš jen pár dní 

předtím prosadil ve vládě rozhodnutí, že ČR nepodepíše Globální kompakt OSN, který činí 

z migrace lidské právo. Tím vyhlásil válku globalistům, sionistickému chazariátu, 

který usiluje o (…).“ (článek 11) 

4.2.8 Oni: „Demoblok“ 

Podobně jako „globalisté“ je i „Demoblok“ z velké části negativně hodnocen skrze své 

spojení s dalšími entitami, které portál prezentuje jako nepřátele (George Sorose, Zdeněk 

Bakala, Američané, havlisté), a s procesy, proti kterým vystupuje (demonstrace 

proti premiérovi, integrace ČR do EU). K „Demobloku“ se váží predikáty ‚vyzívají premiéra 

k rezignaci‘, ‚rozehrávají kampaň proti premiérovi‘ a ‚chtějí v ČR americké základny‘. 

„V naprostém šoku pro voliče SPD se totiž Tomio Okamura zjevil bok po boku Petru Fialovi 

z ODS a představitelů Pirátů, KDU-ČSL, Hnutí STAN a TOP09 a společně vyzvali Andreje 

Babiše k rezignaci z postu premiéra po dobu vyšetřování kauzy Čapího hnízda. (…) 

Americké základny v ČR, které si dovede Demoblok představit, jak nedávno zaznělo 

od pana Kalouska, americké rakety v ČR a více integrace ČR do EU.“ (článek 3) 

„Pokud totiž Andrej Babiš znovu vyhraje volby, bude to pro něho argument, že má podporu 

voličů, kteří nevěří kampani rozehrané Sabinou Slonkovou a Demoblokem.“ (článek 9) 

Zajímavý je také způsob, jakým je na portálu hodnocena spolupráce této uměle vytvořené 

entity s SPD Tomia Okamury. Účast Tomia Okamury na tiskové konferenci společně 

s předsedy stran, které portál hromadně nazývá „Demoblok“, je označena jako noční můra 
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a konec nadějí pro SPD. Dále se na ni váže predikát ‚vyděsila voliče SPD‘. Spolupráce 

s „Demoblokem“ je pak zmíněna ve výčtu příčin oslabení SPD. 

„Okamura bok po boku s lídry Demobloku vyděsil půl milionu svých voličů (…). 

Pokud si Tomio Okamura myslí, že získá více voličů tím, že se bude producírovat a stavět 

před televizní kamery bok po boku lídrům z tzv. Demobloku ve sněmovně, bude to konec 

nadějí pro SPD. (…) A postavit se před kamery vedle Demobloku, to je noční můra.“ 

(článek 3) 

4.2.9 Oni: Policie ČR 

Na Policii ČR je navázáno několik predikátů, které podporují negativní hodnocení. Mezi 

tyto predikáty patří ‚brání petičnímu právu‘, ‚nebrání veřejný pořádek‘, ‚vysmívají se 

a urážejí‘, ‚dělají naschvály a omezují‘, ‚odstraňují nepohodlné občany‘ a ‚vypouští 

informace‘. Poprvé se tyto vázané predikáty objevují jako součást přímé řeči Kamila 

Papežíka v článku 6, ale v pozdějších článcích jsou reprodukovány i šéfredaktorem portálu 

Aeronet. Kohezní řetězec ‚policie‘ se mimo jiné také dostává do kontaktu s kohezním 

řetězcem ‚státní převrat‘. 

„Aktivista z Brna: Policie mi dnes 17. 11. 2018 bezdůvodně zabránila v mém petičním 

právu. (…) Policie však asi nehájí veřejný pořádek, ale dělá cokoliv jiného. (…) Bylo 

evidentní, že mne policie chce omezit. (…) Děsivé na tom je, že se mi policisté na stanici 

vysmívali a uráželi mne. (…) Přišly dny, kdy budou lidé s nepohodlným názorem 

odstraňováni ještě častěji a za pomoci řadových policistů?“ (článek 6) 

„Na místě nebyla policie schopna (nebo ochotná) těmto činům zabránit. (…) policie ho 

dokonce zadrží a odvede na služebnu, kde se mu policisté vysmívají za jeho politické postoje, 

jako kdyby i policisté byli součástí puče a státního převratu.“ (článek 7) 

„Někdo z elitních policistů nebo vyšetřovatelů musel tyto informace pustit novinářům.“ 

(článek 11) 

4.2.10 Oni: ČSSD 

Na ČSSD se na rozdíl od většiny entit zmíněných v této kapitole nevážou pouze vyloženě 

negativní predikáty, avšak o straně je pojednáváno takovým způsobem, že výsledný obraz 

není nijak pozitivní. Jasně negativními vázanými predikáty jsou ‚potácí se na hraně 

volitelnosti‘, a ‚chce oslabit Andreje Babiše svrhnutím vlády‘. Druhý z těchto vázaných 
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predikátů podporuje negativní hodnocení zejména skrze přímý kontrast s Andrejem Babišem 

jakožto členem skupiny ‚My‘. Dalšími vázanými predikáty jsou například ‚je ve složité 

situaci‘, ‚vyslala divný signál‘, ‚ještě více oslabí‘ a ‚má nízké preference‘. Tyto predikáty 

prezentují stranu jako nestabilní, slabou a ve stavu úpadku, což je v rozporu se sdílenými 

hodnotami skupiny ‚My‘, která podporuje a pozitivně hodnotí zejména silné spojení 

premiéra a prezidenta ČR. ČSSD je dále uvedena jako původce děje u kauzy Čapí hnízdo 

a ocitá se tedy opět v přímém rozporu s Andrejem Babišem. Kohezní řetězec ‚ČSSD‘ se také 

dostává do kontaktu se slovy „sebevražda“ a „rakev“, což opět podporuje myšlenku, 

že strana je blízko zániku, což přispívá k negativnímu hodnocení strany. 

„ČSSD, která se potácí na hraně volitelnosti a jen pár dní poté, co Jiří Zimola složil funkci 

v předsednictvu partaje, cítí Lidový dům možnost oslabit Andreje Babiše a získat si třeba 

přízeň voličů tím, že Lidový dům svrhne vlastní vládu. Možné je úplně všechno, i když 

pro ČSSD by to zřejmě byla volební sebevražda.“ (článek 2) 

„Kauza Čapí hnízdo vznikla jako provokační akce vyrobená na zakázku z okruhu lidí okolo 

bývalého ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD a skupiny osob napojených na Zdeňka 

Bakalu. (…) ČSSD má kriticky nízké preference na hraně vstupu do sněmovny. (…) Bude 

to rána, prásknutí dveřmi, které zatluče Lidovému domu poslední hřebík do rakve.“ 

(článek 3) 

4.2.11 Oni: SPD a Tomio Okamura 

Jak již bylo naznačeno v předchozí podkapitole týkající se syntaktických strategií užitých 

k zařazení „Demobloku“ do skupiny ‚Oni‘, SPD je v několika případech negativně 

hodnocena právě pro své spojenectví s touto entitou. Šéfredaktor Aeronetu o SPD mluví jako 

o alternativní (tedy ne mainstreamové) politické straně, jejíž hlavním posláním by mělo být 

vystoupení z EU, NATO a prosazování pronárodních postojů, ve kterém ale hnutí dle portálu 

selhává. Hlasování SPD pro vyslovení nedůvěry vládě je označeno jako „velký alarm“ 

a na SPD se váží například predikáty ‚je ve stavu chaosu‘, ‚vyzývá k sestřelení vlády‘, ‚má 

na kandidátce židozednáře a velmistry‘ a ‚budí ve voličích rozčarování‘. Výrazy 

„židozednář“ a „velmistr“ s sebou nesou negativní konotace a spojení s těmito entitami tak 

vzbuzuje negativní hodnocení i u SPD. Na Tomia Okamuru osobně se váží predikáty 

‚připojil se k hyenismu a naplánovanému sestřelení premiéra‘, ‚jeho kalkul kulhá na obě 

nohy‘ a ‚nemá zdravý politický úsudek‘. Jeho připojení se k „Demobloku“ a vyzvání 

premiéra k rezignaci je pak hodnoceno negativně. 
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„Jenže tenhle kalkul Tomia Okamury kulhá na obě nohy a začínám mít pochybnosti o jeho 

politickém zdravém úsudku. (…) A co je na tom smutné? Že se k tomuto hyenismu účelově 

naplánovaného sestřelení premiéra připojí i Tomio Okamura (…).“ (článek 3) 

„Puč Palermo odkryl nejen slabost levice, ale naprostý chaos alternativy. (…)Ti už nově 

neakcentují vystoupení z NATO, ale (…). Strany alternativy tak prochází procesem 

“Gleichschaltung” a spolu s tím souvisí i pocity deziluze a rozčarování voličů, 

když najednou voliči pronárodních stran vidí, že tuhle je na kandidátce židozednář 

a velmistr, támhle se vytváří koalice s Demoblokem na Kladně, tady místopředseda strany 

prohlašuje, že nikdo nechce vystupovat z NATO, támhle si předseda stoupne na tiskovce 

vedle svých odpůrců a volá po pádu premiéra (…).“ (článek 9) 

 „Velkým alarmem je, že pro svržení Babišovy vlády hlasovala i SPD, i když Tomio 

Okamura to zdůvodnil tím, že je to nedůvěra ČSSD ve vládě, kterou by chtěla SPD nahradit.“ 

(článek 11) 

4.2.12 My: premiér Andrej Babiš 

Jednou ze strategií, která nahrává pozitivnímu hodnocení Andreje Babiše, je velice častý 

kontakt kohezního řetězce ‚Andrej Babiš‘ a kohezního řetězce ‚rodina‘, do něhož spadají 

různé výrazy označující příbuzenské vztahy. Například v článcích 2 a 4 se jedná o řetězce, 

které prostupují celým textem a dochází mezi nimi k časté interakci – jsou tedy stěžejní nejen 

pro kohezi textu, ale i jeho koherenci, a významně přispívají k tvorbě významu textu jakožto 

celku. Autor zde apeluje na sdílené hodnoty skupiny ‚My‘, tedy důležitost rodiny, 

a zdůrazňuje souznění Andreje Babiše s těmito sdílenými hodnotami, čímž podporuje jeho 

zařazení do této skupiny. Podobně novináři a média, kteří na jeho rodinu dle slov autora 

útočí, jsou prezentování jako entity v rozporu s těmito hodnotami, což dále nahrává jejich 

zařazení do skupiny ‚Oni‘.  

„Snaha otce pomoci synovi naučit se business na malém projektu může skončit pádem vlády. 

(…) Ve světle těchto informací je zcela jasné, proč Andrej Babiš jako otec nechce, aby jeho 

syn vůbec kdy mluvil s novináři, protože (…). Čapí hnízdo mělo být projektem, které bude 

mít charakter první velké zkušenosti jeho syna s dotacemi z EU, protože na nich stojí značné 

příjmy Agrofertu. (…) Každý milující otec chce svého syna naučit, aby se uměl o sebe 

postarat, ne aby se nechal vést za ruku. (…) Útok na rodinu Andreje Babiše musíme 

odsoudit a označit za hyenismus. Reportáž pouze potvrdila, že syn Andreje Babiše má 
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psychické problémy, nemá to jednoduché.“ (článek 2) 

„Informace, které vypluly na povrch dnes, ukazují na tragický příběh rodiny miliardáře, 

který má v rodině dítě, které trpí jednou z nejzávažnějších duševních poruch (…). Média 

a vtipálci si začali z Babišova syna už utahovat, znevažovat jeho nemoc a opět s cílem útoku 

na jeho otce.“ (článek 4). 

Na osobu Andreje Babiše se dále váže celá řada pozitivních predikátů, z nichž některé lze 

nalézt i v předešlých citacích: ‚chce pomoci synovi‘, ‚chce syna naučit podnikání‘ a ‚chce 

synovi zajistit normální život‘. Další pozitivně hodnotící predikáty, které nesouvisí s rodinou 

Andreje Babiše, jsou například: ‚přisvojil si vítězství v otázce migrace‘, ‚chrání jadernou 

bezpečnost ČR‘, ‚překvapuje pronárodními kroky‘ a ‚nenechal zkrachovat Čapí hnízdo‘. 

V rámci několika článků také dochází k interakci kohezivních řetězců ‚Andrej Babiš‘ 

a ‚Miloš Zeman‘ – toto spojení je označování jako „tandem Zeman-Babiš“ a je explicitně 

pozitivně hodnoceno skrze přiřčené atributy mohutnosti a síly.  

 „Babiš na toto ale nemohl přistoupit, protože v této věci jde o jadernou bezpečnost České 

republiky a kromě toho by taková změna udělala z České republiky zemi úplně závislou 

na americké firmě (…).“ (článek 8) 

„Státní převrat v ČR tak nevyšel a zkrachoval. Mocenský tandem Zeman-Babiš je 

mohutným a silným spojenectvím, které není snadné rozbít. (…) Státní převrat v Praze 

selhal, mocenský tandem Zeman – Babiš je příliš pevně ukotvený na to, aby byl odstraněn 

tak snadno.“ (článek 9) 

„Prostě Andrej Babiš v poslední době překvapuje svými pronárodními kroky, až mne to 

překvapuje.“ (článek 11) 

Pro vykreslení Babiše jako člena skupiny ‚My‘ je důležitý i konflikt s entitami, proti kterým 

se portál silně vyhraňuje, jako jsou například USA a novináři. S tímto konfliktem souvisí 

i kontakt kohezního řetězce ‚Andrej Babiš‘ s kohezním řetězcem ‚útok‘. O Andreji Babišovi 

a jeho rodině je pojednáváno jako o objektech tohoto útoku, zatímco ‚Američané‘ a ‚média 

a mediální pracovníci‘ jsou označováni za původce děje. 

„Důvodem bezprecedentního útoku na rodinu Andreje Babiše je dostavba 2 energobloků 

jaderných elektráren Temelín a Dukovany! Babiš na poslední chvíli Američanům cukl 

a toto je výsledek! (…) Tento útok na Andreje Babiše nemáme nic společného 

s Marakéšskou deklarací, jak se mylně domnívají někteří politici z Hnutí ANO. (…) Podle 
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výbušných materiálů, které jsme v noci získali od anonymního zdroje spolu s výše uvedenými 

informacemi, je hlavním cílem této kauzy odstranění premiéra, který ‘zradil americké 

zájmy’ ve věci obrovské mamutí zakázky na dostavbu dvou jaderných elektráren v Temelíně 

a v Dukovanech.“ (článek 2) 

4.2.13 My: Ruská federace 

Ruská federace a s ní spojené entity (společnosti Rosatom, TVEL, apod.) jsou zařazeny do 

skupiny ‚My‘ zejména skrze přímý kontrast s Američany, kteří jsou členy skupiny ‚Oni‘. 

Rusko a USA se tak v několika článcích stávají protipóly dichotomie ‚My‘ versus ‚Oni‘. 

Rusko je například explicitně pozitivně hodnoceno v článku 8, ve kterém lze nalézt 

i srovnání ruské společnosti Rosatom s americkou společností Westinghouse Nuclear. Na 

ruské společnosti se dále váže predikát ‚produkují spolehlivé palivové tyče‘ a ‚jsou 

favoritem a jediným možným vítězem soutěže na dostavbu Dukovan‘. Objevuje se 

i explicitní pozitivní hodnocení ruského letoviska Soči. 

„Jenže podle posledních informací z konce srpna tohoto roku je favoritem na dostavbu 

Dukovan právě zmíněný ruský Rosatom, informaci přinesla česká média. (…) Ve chvíli, 

kdy ruský Rosatom je jediný možný vítěz dostavby Dukovan a Andrej Babiš nechce dát 

dostavbu Dukovan do rukou Američanů, tak nezbývá nic jiného, než dostavbu odložit 

a nezavdat si s nikým.“ (článek 2) 

„Z hlediska strategické bezpečnosti je daleko lepším partnerem ruské konsorcium, protože 

nehrozí, že poté, co ČR zaplatí desítky miliard za dostavby ‘amerických’ bloků v Temelíně 

a v Dukovanech, nedojde k děsivé situaci, kdy Westinghouse znovu zkrachuje (…).“ 

(článek 8) 

„Rekreace na Krymu byla skvělou volbou, i když naše redakce by spíš doporučila Soči, 

tam je ještě lepší rekreace, hlavně mimo sezónu, jednoznačně nejlepší v celé Evropě, nějaké 

Chorvatsko je ve srovnání se Soči jen chudý příbuzný (…).“ (článek 10) 

Rusko je nadále pozitivně prezentováno za užití pragmatických strategií ospravedlňování, 

obviňování a popírání, které se týkají anexe Krymu. Rusko je zbavováno role agresora a je 

vykreslováno pouze jako reagující entita, již provokují ostatní státy. O těchto strategiích 

pojednává následující úsek této práce zabývající se pragmatickými strategiemi.  
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4.2.14 My: president Miloš Zeman 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole zabývající se hodnocením premiéra Andreje Babiše, 

spojení prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem nesoucí název „tandem 

Zeman-Babiš“ bylo pozitivně hodnoceno. U prezidenta Miloše Zemana toto spojení nadále 

posiluje vázaný predikát ‚nenechá Babiše padnout‘. K pozitivnímu hodnocení Miloše 

Zemana přispívá také to, že se dostává do přímého rozporu s jedním z nejvýraznějších členů 

skupiny ‚Oni‘ – s Američany. Zatímco na Američany se váže predikát ‚vyvíjí tlak‘, 

na Miloše Zemana stojícího na opačné straně spektra se váže predikát ‚vyvíjí tvrdý odpor‘. 

Na Miloše Zemana se také váží predikáty ‚je největším nepřítelem Američanů‘ a ‚brání ČR‘. 

„Na Kyjev je vytvářený obrovský tlak ze strany americké ambasády v Kyjevě, aby se vláda 

Ukrajiny odstřihla od Ruska úplně od všeho. Od dodávek plynu, palivových tyčí do ruských 

reaktorů, ruského zboží, prostě úplně od všeho. Jenže v ČR tento přístup narazil na tvrdý 

odpor prezidenta Miloše Zemana a Pražského hradu. (…) Miloš Zeman totiž Schapirův 

výrok označil za vměšování do vnitřních záležitostí hlavy suverénního státu a od té doby 

došlo k rozbití vztahů s USA, protože ve Washingtonu neoconům došlo, že největším 

nepřítelem Američanů v ČR je Miloš Zeman. (…) Tandemové řízení ČR na ose 

Zeman – Babiš tak brání tomu, aby si americké hyeny udělaly z ČR své další ukrajinské 

pokusné jaderné dominium.“ (článek 8) 

„(…) výměna Andreje Babiše by byla dobrá, ale není reálná, protože má podporu nejen 

vlastní strany, ale především prezidenta republiky, který ho nenechá padnout a už dopředu 

avizoval, že Andreje Babiše jmenuje premiérem znovu, že na to má dva pokusy.“ (článek 9) 

4.2.15 My: Robert Fico 

Podobně jako Miloš Zeman je i Robert Fico zařazen do skupiny ‚My‘ zejména skrze svůj 

kontrast s entitami, které jsou označovány za nepřátele. Jedná se především o neziskové 

organizace, George Sorose, Američany a média. Robert Fico je prezentován a explicitně 

označen jako oběť. Váží se na něj predikáty ‚zasluhuje respekt a uznání‘ a ‚je odvážný‘. Oba 

tyto predikáty apelují na sdílené hodnoty skupiny ‚My‘ a přispívají tak k zařazení Roberta 

Fica do této skupiny. 

„Jenže právě Robert Fico se stal jednou z obětí těchto nadnárodních procesů řízených 

převratů a dnes odhaluje informace a souvislosti, které nesmíme přehlédnout. (…) Slováci 

nemusí milovat Roberta Fica, protože není ideálním politikem se svatozáří, ale způsob, 
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jakým odvážně čelil pokusu o státní převrat na Slovensku a jak se nebál pojmenovat 

operačně-taktickou hydru okolo organizace Open Society Foundations George Sorose, 

zasluhuje respekt, uznání a podporu nejen od slovenské alternativy (…). Jen málo politiků 

má koule na to, aby ukázali prstem na neziskovou hydru George Sorose a jeho operátory 

v řadách neziskovek a novinářských mainstreamových redakcí.“ (článek 7) 

„Slováci nedokázali zabránit tomu, aby se do čela státu dostal kandidát amerických 

neoconů v roli prezidenta a důsledkem byl vynucený odchod demokraticky zvoleného 

premiéra tento rok na jaře po zinscenované hysterii médií, které vyhnaly do slovenských ulic 

desítky tisíc lidí ve spolupráci s předními slovenskými neziskovkami financovanými z cizích 

zahraničních fondů, zdaleka nejen z fondů OSF George Sorose.“ (článek 9) 

4.2.16 Andrej Babiš mladší 

Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole zabývající se sémantickými strategiemi, postoj 

k Andreji Babišovi mladšímu není v rámci zkoumaných článků jednotný – na Andreje 

Babiše mladšího se v závislosti na kontextu váží predikáty, které podporují jak pozitivní, 

tak negativní hodnocení. Důležitou roli zde hrají kohezní řetězce, se kterými řetězec ‚Andrej 

Babiš mladší‘ interaguje. Ve zkoumaných článcích dochází totiž k častému kontaktu mezi 

kohezními řetězci ‚Andrej Babiš mladší‘, ‚únos‘, ‚kauza Čapí hnízdo‘, ‚nemoc‘ a ‚média 

a mediální pracovníci‘.  

Do kohezního řetězce ‚nemoc‘ vstupují zejména eufemistické výrazy jako „psychická 

porucha“ a „duševní porucha“, ale i nezmírněné pojmenování nemoci – „schizofrenie“. 

Eufemismy se nejčastěji objevují ve chvíli, kdy dochází ke kontaktu kohezních řetězců 

‚Andrej Babiš mladší‘ a ‚média a mediální pracovníci‘. Novinářům a médiím jsou v těch 

chvílích připisovány negativní predikáty, zatímco na Andreje Babiše mladšího se váží 

predikáty vzbuzující soucit a podporující zařazení do skupiny ‚My‘. Mezi tyto predikáty 

patří ‚trpí‘ a ‚je v nebezpečí‘. Dochází tak k vytváření propasti a kontrastu mezi novináři 

a Babišem mladším a následném zařazení obou entit do odlišně hodnocených skupin. 

Dalšími predikáty podporujícími pozitivní hodnocení Andreje Babiše mladšího jsou 

například ‚nemá to jednoduché‘ a ‚vyžaduje péči‘. Jeho situace je také označena jako 

tragický příběh. 

„Reportáž pouze potvrdila, že syn Andreje Babiše má psychické problémy, nemá to 

jednoduché. Komu to ale dává právo posílat na nemocného člověka novinářské hyeny 
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v přestrojení za Jamese Bondy?“ (článek 2) 

„A právě toto bylo porušeno, protože Andrej Babiš ml. je ve Švýcarsku veden a registrován 

jako osoba s duševní poruchou schizoidního typu, která vyžaduje trvalou péči jiné osoby. 

Natáčení osoby s duševní poruchou je daleko za rámcem veřejného zájmu a byl tím porušen 

švýcarský zákon DPA.“ (článek 3) 

„Člověk, který trpí schizofrenií (podle všech informací jde o její paranoidní formu) může 

na takové nečekané návštěvy reagovat nepřiměřeně. Zjištění adresy Andreje Babiše ml. totiž 

nevyžaduje žádné známosti a kontakt na Sabinu Slonkovou, protože naší redakci se podařilo 

zjistit přesnou adresu výhradně forenzně z videozáznamu reportáže Seznam Zprávy. 

Jak obrovskému nebezpečí novináři Seznam Zprávy vystavili syna premiéra republiky 

publikováním svého šíleného videa, to vám nyní předvede redakce Aeronetu. (…) Tady 

přesně vidíte, jak novináři v roli hyen se dokáží během pár dnů proměnit ve stalkery, 

kteří pronásledují duševně nemocného člověka a jeho matku“ (článek 5) 

Změna nastává ve chvílích, kdy se kohezní řetězec ‚Andrej Babiš mladší‘ dostává 

do kontaktu s kohezními řetězci ‚kauza Čapí hnízdo‘ a ‚únos‘. V těchto momentech jsou 

eufemismy vstupující do kohezního řetězce ‚nemoc‘ nahrazeny explicitním pojmenováním 

nemoci a na Andreje Babiše mladšího se váží predikáty podporující negativní hodnocení – 

jeho svědectví je například označeno jako bezcenné. Tento jev napovídá, že v případě kauzy 

Čapí hnízdo a předpokládaného únosu Andreje Babiše mladšího na Krym se autor článků 

snaží Babiše mladšího zdiskreditovat, aby ochránil premiéra. Premiér byl totiž médii 

obviňován, že se na únosu svého syna na Krym, který měl zabránit jeho výslechu, podílel. 

Predikáty podporující tuto diskreditaci a zařazení do skupiny ‚Oni‘ jsou ‚přišel 

o svéprávnost‘, ‚není možné mu věřit ani slovo‘, ‚útočí na policisty‘ a ‚má problém‘. 

„Vzhledem k diagnóze Andreje Babiše ml. tak není možné mu věřit ani slovo, protože 

přebírá instrukce, příběhy, vize, obrazy a konstrukty cizích názorů a osob.“ (článek 2) 

„Nikde přitom zatím není dostupná informace, jestli Andrej Babiš ml. je stále svéprávný, 

anebo jeho matka je mu ve Švýcarsku přidělenou opatrovatelkou poté, co přišel 

o svéprávnost.“ (článek 3) 

„Mladý Babiš se ve zlomku vteřiny z žoviálního mladíka změnil v útočníka, vybuchl v něm 

obrovský vztek a zaútočil fyzicky na policisty.“ (článek 4) 

„Byl přivezen spoután na lůžku včetně policejních pout záchrannou službou za asistence 
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policie a dálniční policie poté, co byl nalezen na krajnici dálnice D1, jak tam postával 

a choval se nepřiměřeně. (…) Jak sami vidíte, Sabina Slonková a Jiří Kubík natočili 

rozhovor s paranoidním schizofrenikem, který má opravdu vážné problémy a jeho 

svědectví pro policii v kauze Čapí hnízdo bude naprosto bezcenné a nepoužitelné u soudu, 

bez ohledu na to, jestli Andrej Babiš junior bude nebo nebude s českou policií spolupracovat, 

protože on sám má švýcarské občanství a kromě toho i slovenské.“ (článek 10) 

Nejpatrnější je výše popsaný obrat a změna hodnocení a přístupu k Andreji Babišovi 

mladšímu v článku 4. Následující citace ilustruje, jak je o Babišovi mladším mluveno 

ve spojení s novináři, a jak ve spojení s kauzou Čapí hnízdo a únosem, který je (nejen 

v článku 4) zlehčován a zpochybňován například tím, že je slovo uvedeno v uvozovkách 

nebo modifikováno přívlastkem, který explicitně popírá, že k této události došlo. Citace 

z článku 4 zahrnuje moment, kdy je v článku poprvé zmíněno Čapí hnízdo a dochází k obratu 

v prezentaci Andreje Babiše mladšího. V tomto momentu je jednání Andreje Babiše 

mladšího označeno za naprosto nepochopitelné. Předposlední věta je také příkladem 

pragmatické strategie obviňování, neboť je uvedena omluvným výrokem, po kterém 

následuje napadení určité entity. 

„Informace, které vypluly na povrch dnes, ukazují na tragický příběh rodiny miliardáře, 

který má v rodině dítě, které trpí jednou z nejzávažnějších duševních poruch, která pomalu 

stravuje nejen samotného člověka, ale i jeho okolí. Informace, které by měly zůstat utajené 

a pouze v kruhu rodiny, jsou v rámci politické štvanice proti premiérovi rozebírány 

na titulních stránkách nejen mainstreamových novin. (…) Odjezd z Ukrajiny skončil 

konfliktem, protože Andrej Babiš ml. nechtěl dívku opustit, ale jeho pečovatel ho přinutil, 

že se musí vrátit zpátky k matce na Slovensko do Bratislavy, protože policie bude chtít s ním 

v dohledné době mluvit kvůli Čapímu hnízdu. Jenže Andrej Babiš ml. naprosto 

nepochopitelně napsal do Prahy do Kriminalistického ústavu, že byl unesen na Ukrajinu. 

(…) Když to policie v Praze zjistila, celý případ okamžitě uzavřela, protože nelze unést 

někoho k sobě domů k vlastní mámě. ‘Únos’ k mámě domů do Bratislavy a útěk od mámy 

do Švýcarska, kde dříve studoval. (…) Jeho paranoidní schizofrenie se však prohlubuje, 

protože nadále obviňuje svého pečovatele z únosu (…) a nově už obviňuje i otce, že prý lže 

a chce vypovědět policii o svém únosu na Ukrajinu a potom k mámě do Bratislavy. Je nám 

to líto, že to musíme říct takto na rovinu, ale Babišův syn má opravdu velké problémy, 

protože normální a zdravý člověk odjezd z Ukrajiny k vlastní mámě kvůli tomu, aby byl 
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dostupný pro policii k vyšetřování Čapího hnízda, opravdu není možné označit za únos. 

Ani předchozí pobyt v rekreačním rezortu na Krymu.“ (článek 4) 

„Vykonstruovaná kauza s vymyšleným únosem premiérova syna, který se nikdy nestal, má 

za úkol svrhnout premiéra.“ (článek 7) 

4.2.17 Příslovečná určení způsobu, postojové věty a další syntaktické 

prostředky persvaze 

Podle profesorky Aleny Jaklové (2002), odbornice na bohemistiku a textovou lingvistiku, je 

cílem persvaze „formování vědomí recipientů a působení na veřejné mínění.“ Z výčtu 

persvazivních prostředků, které Jaklová ve svém článku uvádí, jsou pro tuto práci důležité 

zejména postojové výpovědi, „které doplňují věcnou informaci obsaženou v textu 

o subjektivní prvek, a různé typy apelů“ (tamtéž). Další způsob vyjádření postoje mluvčího 

ke sdělovanému obsahu je užití příslovečných určení způsobu, která vyjadřují vlastnosti dějů 

a podávají dodatečné informace o jejich průběhu. Obě tyto strategie napomáhají autorovi 

daného sdělení vyjádřit svůj postoj ke konkrétním informacím a entitám, což ovlivňuje 

recipientovo zpracování daných informací a zařazení pojednávaných entit do skupin ‚My‘ 

nebo ‚Oni‘. 

V několika případech je užito slovo „prý“, které ve zkoumaných článcích slouží 

ke zpochybnění konkrétní výpovědi autorem. Slovo prý může v závislosti na svém postavení 

v konkrétní větě fungovat jako částice i jako příslovečné určení způsobu. Toto slovo je 

ve většině případů užíváno ke zpochybnění výpovědi Andreje Babiše mladšího o únosu jeho 

osoby na Krym, okupace samotného Krymu je pak také zpochybňována za užití tohoto slova. 

„Její manžel Petr Protopopov měl Babiše juniora unést do Ruska na Krym, kde prý byl držen 

v jakési blíže neurčené psychiatrické léčebně. (…) Požádal je o pomoc, že prý byl unesen. 

Jeho otec Andrej Babiš prý o tom neví, ale Protopopov chtěl jeho otci vyhovět, aby Babiš 

ml. nemohl být nalezen novináři. (…) Premiér je označován za mafiána s ruskými manýry, 

který nechal svého syna zavléct na Ruskem prý okupovaný Krym.“ (článek 2) 

V článcích se vyskytují i další příslovečná určení způsobu a částice vyjadřující jistotu – 

ve většině případů jde o prezentaci jednoho z možných vyústění konkrétní situace jako 

naprosto nevyhnutelného. 

„Vláda ODS plus dalších by byla otevřeně proamerická, zcela jistě by došlo k příklonu 

k polskému stylu zahraniční politiky (…).“ (článek 2) 
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„Podle hlasů zvenčí se jednalo o české občany, jednoznačně šlo o novináře.“ (článek 5) 

„(…) zatímco ruský dodavatel paliv TVEL a ruský dodavatel bloků Atomstrojexport jsou 

státní ruské firmy, které prostě zkrachovat nemohou, a to z principu.“ (článek 8) 

„Tento údaj v soudním rozhodnutí bez jakékoliv pochybnosti potvrzuje, že nešlo o drogovou 

epizodu, ale o skutečný “on-set” a tzv. akutní manifestaci psychické nemoci.“ (článek 10) 

Ve zkoumaném vzorku se objevuje i příslovečná určení způsobu, která vyjadřují hodnocení 

daného děje autorem a indikují tak, do jaké skupiny má být původce děje zařazen. Důležité 

je ale zmínit, že užití příslovečné určení způsobu je často spojeno s dalšími strategiemi 

konstrukce identit. Následují příklady příslovečných určení způsobu podporujících zařazení 

původce děje do skupiny ‚Oni‘.  

„Bez vašeho vědomí, za vašimi zády, v tajnosti a v tichosti vám škola ve spolupráci 

s neziskovkami začne dítě v útlém věku vystavovat kontaktu s migranty, kteří přišli bůhví 

odkud (…).“ (článek 1) 

„Jenže Andrej Babiš ml. naprosto nepochopitelně napsal do Prahy do Kriminalistického 

ústavu, že byl unesen na Ukrajinu.“ (článek 4) 

„Bezdůvodně mne zadržovali na stanici od cca 14:58 až do cca 17:38, což je téměř tři 

hodiny. (…) Zadržovali mne zcela zbytečně, nesepsali se mnou žádný dokument (sic!), který 

by byl mojí výpovědí, či něco podobného!“ (článek 6) 

„Tentokrát to nevyšlo, protože Sabina Slonková a Jiří Kubík (…) nelegálně natáčeli skrytou 

kamerou osobu, která jim k tomu nedala souhlas, což je ve Švýcarsku trestný čin.“ 

(článek 11) 

Kromě příslovečných určení způsobu podporujících negativní hodnocení entit 

se ve značně menší míře vyskytují i příslovečná určení způsobu a času, která přispívají 

k zařazení původce děje do skupiny ‚My‘ skrze způsob uskutečnění dané činnosti či její 

včasné provedení. V případě Ruska se jedná o zbavení viny příslovečným určením času 

poukazujícím na to, že Rusko agresi nevyvolalo, pouze na ni reagovalo. 

„Slováci nemusí milovat Roberta Fica, protože není ideálním politikem se svatozáří, 

ale způsob, jakým odvážně čelil pokusu o státní převrat na Slovensku (…)“ (článek 7) 

„Rusko v reakci na incident a vývoj situace v Kyjevě zahájilo blokádu úžiny a zatarasilo 

průjezd mezi dvěma mostními pilíři pomocí vyřazeného ropného tankeru.“ (článek 12) 
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Ve zkoumaných článcích se vyskytuje poměrně velké množství postojových výpovědí, jimiž 

autor článků hodnotí předcházející informace. Ve většině případů se jedná o diskreditaci 

informací prostřednictvím vyjádření pochybnosti nad jejich důvěryhodností, o vyjádření 

šoku (a v důsledky tedy negativního hodnocení aktérů) nad konkrétními informacemi, 

či jejich explicitní hodnocení. Objevuje se ale i potvrzení platnosti dané informace. 

V případě explicitního hodnocení se téměř exkluzivně jedná o hodnocení negativní, 

které podporuje zařazení entit, k nimž se předchozí informace vztahuje, do skupiny ‚Oni‘. 

Postojové výpovědi na sebe ve většině případů berou podobu hovorových větných 

konstrukcí a ustálených slovních spojení.  

„Snímek pořídila přímo naše čtenářka a je naprosto zděšená, protože to, co se na plakátu 

píše, to prostě nevymyslíš. Nezisková organizace InBáze (InBaze.cz) totiž na škole 

organizuje volnočasové aktivity s názvy Ateliér a Interkulturní klub.“ (článek 1) 

„Útok probíhá ve chvíli, kdy je Babiš v Palermu na Sicílii, kde má sídlo sicilská mafie Cosa 

Nostra. To zní doslova jako klišé. (…) V roce 2013 to byla žárlivá milenka premiéra jako 

záminka k pádu vlády. Jaké to klišé z béčkového filmu. Dnes je to snaha o pád vlády kvůli 

duševně nemocnému synovi premiéra, kterého unesli mafiánským způsobem na Krym. 

Takové klišé nevymyslíš.“ (článek 2) 

„Je naprosto na zvracení, když se podíváte na českou politickou a mediální scénu, 

jak vlastní nemocný syn premiéra, u kterého propukla na plno paranoidní schizofrenie, 

je používán novináři jako beranidlo (…).“ (článek 4) 

„Policie v Praze si nedovolila zasáhnout pendreky a pozatýkat osoby, které si dovolili 

odstranit symboly a věnce položené premiérem a prezidentem, protože to je opravdu 

přes čáru.“ (článek 6) 

4.3 Část Pragmatická 

Pragmatická část práce se zabývá zejména strategiemi popírání, obviňování, legitimizace 

a delegitimizace. Tyto strategie jsou ve zkoumaném vzorku využity k podpoře konstrukcí 

identit ‚My‘ a ‚Oni‘. Zahrnuta je i analýza argumentačních klamů, které se na těchto 

konstrukcích podílejí. V neposlední řadě jsou zmíněna i obrazná pojmenování, jež 

se na portálu objevují a taktéž přispívají k hodnocení konkrétních entit. 
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4.3.1  Popírání viny a Obviňovaní 

Strategie popírání a obviňování je ve zkoumaných článcích nejčastěji využívána k popření 

viny premiéra Andreje Babiše. Ve většině případů následuje napadení novinářů a médií. 

V prvním příkladu se jedná o napadení novinářů skrze označení jejich reportáže slovem 

„pomluva“, které má negativní konotace.  

„Investigativní novinářka Sabina Slonková, provozovatelka fiat-alternativního serveru 

Neovlivni.cz a Jiří Kubík totiž pro server Seznam Zprávy natočili výbušný rozhovor 

s pohřešovaným synem premiéra, Andrejem Babišem ml. (35), který figuroval jako 

spoluzakladatel projektu Čapí hnízdo spolu s Adrianou Bobekovou (39) a mají podezření, 

že prý sloužil svému otci jako Bílý kůň. Není to pravda, je to pomluva!“ (článek 2) 

Podobnou strategii lze nalézt i v následujícím článku. V tomto článku jsou obhajovány činy 

premiéra Andreje Babiše, po nichž opět následuje napadení novinářů skrze označení jejich 

verze událostí slovem „konstrukce“. Stejný článek obsahuje i zbavení premiéra Andreje 

Babiše viny z účasti na zmizení svého syna. Zbavení viny je dosaženo užitím sugestivní 

otázky, po níž je vina převrácena na samotného Andreje Babiše mladšího, tedy na oběť. 

Následují i další příklady popírání viny premiéra Andreje Babiše a obviňování novinářů 

z nekorektního chování. 

„Převod nastal až po skončení lhůty rozvoje udržitelnosti podle předpisů EU, takže nedošlo 

k žádnému porušení zákona. Novináři však vymysleli konstrukci, že Andrej Babiš chtěl 

od začátku Čapí hnízdo pro sebe, a protože chtěl čerpat dotace, nastrčil svého syna a svoji 

dceru jako bílé koně do dotačního programu (…). Věci, které se mu nelíbí, popisuje jako 

únos. Pokud vás někdo pošle na léčení na psychiatrii a vám se nechce, považujete to 

za únos? No, pokud trpíte schizoidní poruchou (F60) a dokonce máte indikaci na některou 

z paranoidních forem schizofrenie (F20), potom zajisté.“ (článek 3) 

„Žádný únos na Krym, ale snaha o záchranu syna před českými žurnalistickými hyenami 

po propuknutí nemoci naplno.“ (článek 10) 

„Andrej Babiš nic neukradl, nikde nikomu nic nechybí, Čapí hnízdo je v provozu, státu 

žádná škoda nevznikla, nevznikla škoda ani Evropské unii, ale přesto je Andrej Babiš 

médii a opozicí vykreslován jako miliardový tunelář, který okradl babičky nebo horníky.“ 

(článek 11) 

Poslední citace je také příkladem strategie ospravedlňování v době krize/obvinění konkrétní 
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entity z nezákonného jednání, která je v teoretické části uvedena v souvislosti s Adamem 

Hodgesem a Teunem van Dijkem. 

Ve zkoumaných článcích lze nalézt i napadení otce novináře Jána Kuciaka, které je uvedeno 

viny zbavujícím výrokem, jenž má za cíl zmírnit toto napadení. Za variaci této strategie lze 

považovat momenty v článcích 2 a 7. Zde autor uvádí obvinění znepřátelené entity výrokem, 

v němž připouští, že obhajovaný subjekt není dokonalý. Cílem je docílit zdánlivé objektivity.  

„Nemusíme Andreje Babiše adorovat, to určitě ne, má spoustu chyb, ale nesmíme 

připustit, aby nám neoconi už zase a znovu pokládali vládu a premiéra.“ (článek 2) 

„Slovenský mainstream zneužívá pozůstalého otce po Jánu Kuciakovi k dehonestaci Roberta 

Fica, protože se vší úctou k panu Kuciakovi staršímu, neví a netuší, kdo všechno stojí 

za únorovými demonstracemi na Slovensku a jak hrozivá krakatice vztahů lidí, osob, 

neziskovek, fondů a cizích ambasád se podílela na destabilizaci Slovenska v únoru a březnu 

tohoto roku. (…) Slováci nemusí milovat Roberta Fica, protože není ideálním politikem 

se svatozáří, ale způsob, jakým odvážně čelil pokusu o státní převrat na Slovensku a jak 

se nebál pojmenovat (…).“ (článek 7) 

4.3.2 Ospravedlňující strategie 

Adam Hodges a s ním související teorie popsaná v teoretické části práce se zabývá 

ospravedlňujícími technikami v období válečného či ozbrojeného konfliktu. Ozbrojeným 

konfliktem se ze zkoumaného vzorku zabývá článek 12, v němž lze tyto strategie nalézt. 

V rámci tohoto článku se můžeme setkat s meta-pragmatickým rozborem událostí autorem. 

Konkrétní momenty konfliktu jsou identifikovány jako záminky pro budoucí hypotetický 

zásah ukrajinské armády a výpověď ukrajinské strany je označena za narativ, který má 

sloužit k ospravedlnění tohoto hypotetického budoucího útoku. Součástí této strategie je 

i delegitimizace nepřítele, tedy Ukrajiny a médií. 

„Incident, který se odehrál v neděli ráno v Kerčské úžině byl zřejmě předehrou a záminkou 

pro Kyjev, aby ospravedlnil vojenskou operaci ukrajinské armády, jejíž cíl je stále nejasný. 

Může jít o celonárodní ofenzívu proti povstalcům na východní Ukrajině, ale stejně tak může 

jít o provokaci a pokus zatáhnout Rusko do války. (…) Všechno, co teď slyšíme ze západních 

médií, jsou dezinformace o tom, že ruské lodě napadly ty ukrajinské. Narativ se už začíná 

přesouvat do roviny výhrůžek a vyhlášení stanného práva nad celou Ukrajinou je zkrátka 

bubnování do války.“ (článek 12) 
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V rámci článku však sám autor poskytuje narativ ospravedlňující ruskou stranu a zobrazující 

její jednání jako nevyhnutelné a morálně správné. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, 

Rusko je prezentováno jako reagující entita, zatímco Ukrajině je v rámci narativu přiřčena 

role agresora. 

„V neděli ráno ve 4 hodiny vpluly dvě ukrajinské fregaty a jeden minový remorkér 

do ruských výsostných vod v Kerčské úžině. Provoz v úžině řídí kapitán ruského přístavu 

v Kerči a jednotlivé lodě v úžině musí dodržovat předpisy stejně, jako v jakémkoliv jiném 

průplavu. Ukrajinské vojenské lodě nesdělily vedení pobřežní stráže, že se tyto 3 lodě 

chystají vplout do úžiny. Na výzvy k zastavení lodě ukrajinského námořnictva nereagovaly 

a pokračovaly v plavbě. Na rozkaz velitele pobřežní stráže byly povolány ruské hlídkové 

lodě, které donutily vojenské ukrajinské lodě přerušit plavbu. Zatímco fregaty nakonec 

zastavily, remorkér pokračoval v plavbě a musel být nakonec taranován ruskou lodí 

pobřežní stráže. Evidentně šlo o ukrajinskou provokaci, protože tyto lodě tudy proplouvaly 

mnohokrát a nikdy nebyl problém, pokaždé se hlásily dopředu. Tentokrát ne.“ (článek 12) 

S narativem zaměřeným proti nepříteli se můžeme setkat i v článku 8, jehož součástí je 

vykreslení americké společnosti Westihnghouse Nuclear jako hrozby pro bezpečí České 

republiky. Příklon k ruské společnosti je pak prezentován jako nevyhnutelný 

z bezpečnostních důvodu, což může zakrývat jeho potenciální ideologickou motivaci.  

„Žádný z politiků v ČR se nepodepíše pod kontrakt, který by mohl vést až k jaderné havárii 

a tím pádem i k havárii jeho politické kariéry. (…) Jenže Dukovany jsou úplně jiný příběh. 

Zatímco Temelín byl po roce 1989 novostavba a obsahuje nejnovější a nejmodernější 

technologie dnešní doby, Dukovany jsou čistě jadernou elektrárnou sovětského typu, 

do které je nainstalování jakékoliv západní komponenty možné považovat za pokus 

o sebevraždu. Dukovany jsou tak v situaci, že tendr na dostavbu nemůže vyhrát žádná jiná 

firma než ruský Atomstrojexport, protože žádná ze západních firem by nedokázala dodat 

řešení kompatibilní se sovětskými technologiemi současných bloků a řídícího velína 

v Dukovanech. Teoreticky by to bylo možné, ale jen za cenu astronomických nákladů 

a úprav, které ale nikdo předtím neotestoval, takže by to bylo řešení dokonce i velmi 

nebezpečné.“ (článek 8) 

Označování výpovědi (respektive reportáže) narativem se objevuje i v článku 2. Autor 

označuje za narativ rozhovor Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka s Andrejem Babišem 

mladším, respektive tak označuje otázky, které novináři Babišovi mladšímu kladou, 
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a reprodukci odpovědí Babiše mladšího vlastními slovy novinářů. Autor článku ale opět 

užívá vlastního narativu k pošpinění novinářů a Andreje Babiše mladšího s cílem 

ospravedlnit jeho otce a Petra Protopopova. Předmětem narativu je poskytnutí nepotvrzené 

diagnózy Andreje Babiše mladšího a popsání s ní spojených projevů. Jedním z těchto 

projevů je dle autora kopírování tezí dominantní osoby, za kterou v tomto případě označuje 

Sabinu Slonkovou. K ospravedlnění premiéra Andreje Babiše tudíž dochází tak, že je 

výpověď jeho syna označena jako pouhá reprodukce příběhu, jenž zkonstruovali novináři, 

aby premiéra poškodili. Narativ spojený s nemocí Andreje Babiše mladšího se objevuje 

i v článku 4. 

„Osoba trpící nemocí indikativní skupiny F60.7 postrádá schopnost prosazení vlastního 

názoru. Jakmile je konfrontována se zdravým člověkem, okamžitě začne podléhat jeho 

názorům a přebírá jeho postoje. (…)F60.7 popisuje i rozšířené ZPO poruchy, kdy sám 

pacient rozvíjí informace, které dominantní osoba vysloví. (…) Mladý Andrej Babiš 

kognitivně přebírá postoje a doplňuje věty Sabiny Slonkové v reportáži, její myšlenky (…) 

Poté nastupuje Slonková, matka nezasáhne a dominance se překlápí na Slonkovou, 

Andrej Babiš ml. plně kopíruje její narativ.“ (článek 2) 

S dalším narativem se lze setkat opět v článku 2. Tento narativ se však nesnaží pošpinit 

nepřítele, naopak je užit k ospravedlnění premiéra Andreje Babiše a jeho činů spojených 

s Čapím hnízdem. Strategie je opět zapojena ve chvíli, kdy je legitimita jednání premiéra 

zpochybněna. 

„Čapí hnízdo mělo být projektem, které bude mít charakter první velké zkušenosti jeho syna 

s dotacemi z EU, protože na nich stojí značné příjmy Agrofertu. Syn se měl naučit, 

jak požádat o dotace, jak provést realizaci, jak se starat o udržitelnost projektu 

po stanovenou dobu 5 let a poté se posunout dál, pokud to bude možné. Jenže do roku 2013 

vykázala farma Čapí hnízdo ztrátu přes 28 milionů korun a Andrej Babiš zjistil, že jeho syn 

nedokáže firmu udržet a pokud se nezmění vedení, farma zkrachuje. Andrej Babiš proto 

mohl nechat projekt zkrachovat (což by asi bylo lepší ve světle pozdějších komplikací 

v politice), anebo mohl farmu převést pod Agrofert a situaci stabilizovat. A k tomu opravdu 

došlo. Namísto uznání, že Andrej Babiš senior nenechal Čapí hnízdo zkrachovat, přichází 

jeho mediální a politická poprava.“ (článek 2) 
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4.3.3 Argumentační klamy 

Ve zkoumaných článcích lze nalézt i celou řadu argumentačních klamů, které autor využívá 

k podpoře určité entity či naopak k pošpinění entity jiné. Vyskytuje se například útok 

na konkrétní osobu – argumentum ad hominem. V následujícím příkladu se jedná o útok 

na Tomia Okamuru skrze vyjádření pochybnosti o jeho zdravém politickém úsudku. 

„Jenže tenhle kalkul Tomia Okamury kulhá na obě nohy a začínám mít pochybnosti o jeho 

politickém zdravém úsudku.“ (článek 3) 

Dalším argumentačním klamem užitým k poškození protistrany je argument poukazující 

na pokrytectví protistrany. Cílem tohoto klamu je poukázat na to, že protistrana se dopouští 

stejných či stejně závažných činů. V použité citaci se jedná o obranu Ruské federace, 

přičemž za protistranu jsou považovány Spojené státy americké. 

„Proti tomu je potřeba se ohradit, protože Krym není (na rozdíl od palestinských území 

v Izraeli nebo Američany dodnes okupovaných částí japonského ostrova Okinawa) 

okupovaným územím, ale integrálním územím Ruské federace na základě vůle lidu Krymu 

vyjádřeného v referendu a na základě článku 2 Charty OSN o právu národů na sebeurčení.“ 

(článek 10) 

Proti členům skupiny ‚Oni‘ jsou často namířeny argumentační klamy šikmé plochy. Tyto 

klamy prezentují negativní sled událostí spojený s danou entitou jako nevyhnutelný, ačkoliv 

se jedná pouze o jednu z možných variant. Nejčastěji jsou tyto argumentační klamy 

namířeny proti USA, což je i případ následující citace. 

„Jenže vláda Andreje Babiše nemůže v současné politické situaci nechat Rusy stavět jaderný 

blok ve Střední Evropě. Američané by nedodali české armádě nové americké helikoptéry 

Bell UH-1Y Venom a narušilo by to vztahy AČR s americkou armádou, nemluvě 

o diplomatickém ochlazení vztahů mezi Prahou a Washingtonem. Andrej Babiš by to 

navíc neustál ve vlastní straně a vlastně ani ve sněmovně.“ (článek 2) 

Argumenty ad populum, které zdůvodňují pravdivost určitého tvrzení tím, že mu věří většina 

populace, jsou užity jak k podpoře tak poškození entit. V následující citaci je tento argument 

podán ve formě sugestivní otázky vyjadřující přesvědčení, že nikdo nevěří tomu, že Andrej 

Babiš nemá dostatek peněz pro svého syna. V dalším příkladu je pak použit proti ukrajinské 

vládě. 
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„Opravdu si někdo myslí, že by Andrej Babiš neměl 50 milionů korun pro svého syna 

na rozjezd farmy?“ (článek 2) 

„Kompromis v podobě vzniku Ukrajiny jako federace je zase nepřijatelný pro současnou 

vládu v Kyjevě, protože přesunutí vlád a pravomocí do regionů v rámci federace by bylo 

předstupněm pro rozpad Ukrajiny. A to vědí všichni.“ (článek 12) 

Dalším argumentačním klamem, který byl taktéž použit na obranu Andreje Babiše v článku 

2, je argumentační klam známý jako podsunutý argument. Autor nabízí jeden z argumentů 

používaných proti Andreji Babišovi a následně jej vyvrací s cílem dokázat, že proti Andreji 

Babišovi tak neexistují žádné validní argumenty. Tento argumentační klam se navíc 

vyskytuje ve formě řečnické otázky a řečnické odpovědi – tyto strategie jsou blíže přiblíženy 

v kapitole 4.3.5. 

„Když má Andrej Babiš ml. takovéto duševní postižení, jak je možné, že se stal v roce 2007 

jednatelem Čapího hnízda, zeptáte se? Otec prostě chtěl syna finančně zajistit 

a osamostatnit, aby měl podnikání, které neponese riziko, bude mít formu rekreačního ruchu 

s malým provozem a malým obratem, nebude tak představovat riziko pro rodinné podnikání 

otce, protože v Agrofertu syn, vzhledem ke své diagnóze, pracovat nemůže. A se jménem 

Andrej Babiš ml. nemůže pracovat pro nikoho cizího, jinou firmu, protože by byl okamžitě 

využit jako zdroj informací proti svému otci.“ (článek 2) 

Na dalších místech se autor dopouští například ještě unáhleného zobecnění, úhybného 

manévru a závěru nevyplývajícího z premis. Poslední z vyjmenovaných argumentačních 

klamů je užit k diskreditaci Andreje Babiše mladšího v článku 4. Věta následující po tomto 

argumentačním klamu je pak dalším příkladem argumentu ad hominem (který je ale uveden 

viny zbavujícím výrokem – viz předchozí kapitola). 

„Jeho paranoidní schizofrenie se však prohlubuje, protože nadále obviňuje svého 

pečovatele z únosu (z Ukrajiny od dívky v Krivoj Rogu do Bratislavy ke své matce) a nově 

už obviňuje i otce, že prý lže a chce vypovědět policii o svém únosu na Ukrajinu a potom 

k mámě do Bratislavy. Je nám to líto, že to musíme říct takto na rovinu, ale Babišův syn 

má opravdu velké problémy (…).“ (článek 4) 

4.3.4 Obrazná pojmenování 

V analyzovaných textech jsou použita různá obrazná pojmenování. Nejčastější výskyt byl 

zaznamenán u metafor, objevují se ale i personifikace, metonymie a perifráze. Významněji 
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se na konstrukci identit však podílely pouze metafory a metonymie. Podle George Lakoffa 

a Marka Johnsona (2014, s. 17) je podstatou metafory „chápání a prožívání jednoho druhu 

věci z hlediska věci jiné.“ V důsledku dle autorů dochází k tomu, že určité aspekty jevu, 

který je uchopován skrze metaforu, jsou zdůrazňovány, zatímco jiné aspekty jsou zakrývány. 

Tento proces zvýrazňování a zakrývání tak opět pracuje s koncepty podobnosti a rozdílnosti 

a může tak přispět k hodnocení objektu, který je metaforicky strukturován objektem jiným, 

právě skrze podobnosti s tímto objektem, který je sám o sobě určitým způsobem hodnocen. 

O metaforách autoři dále tvrdí, že jsou součástí pojmového systému člověka, a proto je vůbec 

možné je skrze jazyk explicitně vyjadřovat. (tamtéž, s. 18-22) Je však důležité rozlišit 

konvenční metafory strukturní, ontologické a orientační (například „více je nahoře“, „čas 

jsou peníze“), na jejichž základě uchopujeme značnou část vlastní reality, a metafory tvůrčí, 

jež vytvářejí nové podobnost a mají tak potenciál dodání nového významu naší zkušenosti. 

(tamtéž, s. 155-164) 

Ve zkoumaných článcích lze nalézt metafory, které podporují negativní hodnocení určité 

entity, neboť je metaforicky uchopena skrze věc, k níž se pojí negativní konotace. Jedná se 

například o připodobnění neziskových organizací k „trojskému koni demokracie“ a označení 

spojení různých entit obviňovaných z účasti na vládní krizi na Slovensku za „hrozivou 

krakatici“. Připodobnění ke krakatici evokuje velký dosah dané skupiny lidí, její mohutnost 

a také možné smrtící účinky jejího působení. Objevují se i metafory, které pouze zdůrazňují 

určitý aspekt konkrétní věci, například definitivnost situace na Krymu je připodobněna 

k „uzavřené kapitole“. Tato metafora se však v kontextu zkoumaných článků dá chápat jako 

podporující pozitivní hodnocení Ruské federace, neboť legitimnost jejího jednání vůči 

Krymu je ve zkoumaných článcích několikrát explicitně vyjádřena. Oproti tomu východ 

Ukrajiny je označen jako „palčivý problém“ a „železná koule na noze Moskvy“, 

což podporuje negativní hodnocení této oblasti.  

„(…) neví a netuší, kdo všechno stojí za únorovými demonstracemi na Slovensku a jak 

hrozivá krakatice vztahů lidí, osob, neziskovek, fondů a cizích ambasád se podílela 

na destabilizaci Slovenska v únoru a březnu tohoto roku. (…) Neziskový sektor je Trojským 

koněm cizí politiky v evropských zemích Jak je vidět, na Slovensku se poučili a začali chápat, 

že neziskový politický sektor představuje Trojského koně v demokratickém systému země 

(…)“ (článek 7) 

„Strelkov i Zacharčenko jsou pryč a ani Moskva se nedívá na východní Ukrajina nijak 
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s velkou radostí, Doněck a Luhansk se stávají pro Moskvu železnou koulí na noze ruské 

diplomacie. (…) Krym je uzavřená kapitola, ale východ Ukrajiny představuje dosud palčivý 

problém (…).“ (článek 12) 

Jak již bylo zmíněno v souvislosti s ČSSD, strana je často metonymicky (místo za instituci) 

označována jako „Lidový dům.“ Objevuje se i záměna části za celek – „bílý muž“ jakožto 

zástupce celé populace Evropy. O metonymických pojmech Lakoff a Johnson (2014, s. 53) 

říkají, že „nám umožňují konceptualizovat jednu věc s pomocí jejího vztahu k něčemu 

jinému.“ Výše zmíněná metonymie tak konceptualizuje evropskou populaci jako rasově 

čistou, čímž je podpořen negativní postoj k migraci, která je v kontextu portálu spojena 

s rasou jinou. 

„Tím vyhlásil válku globalistům, sionistickému chazariátu, který usiluje o islamizaci Evropy, 

aby Izrael mohl vládnout světu poté, co bílého muže v Evropě podřežou muslimové v jeho 

vlastním domě, obrazně řečeno.“ (článek 11) 

4.3.5 Řečnické otázky 

Alena Jaklová (2002) označuje řečnické otázky za prostředek syntaktické persvaze, 

u kterého dochází ke kontrastu gramatické formy a funkce. „Tímto rozporem, který je 

zpravidla umocněn kontextem, je obsah výpovědi aktualizován, takže výsledné sdělení má 

povahu expresivní.“ (tamtéž) Tato sdělení tak sice mají formu otázky, ale ve skutečnosti 

se jedná o tvrzení, jež se snaží autor umocnit a upoutat na ně pozornost. Jaklová dále uvádí, 

že funkce takové otázky „je tedy neotázková; jde buď o námitku, o odmítnutí něčího tvrzení, 

nebo o výtku“ (tamtéž). Právě rozpor mezi formou a funkcí, jenž je z hlediska této práce 

důležitější, motivoval zařazení řečnických otázek do části pragmatické. Se stejným cílem 

jsou řečnické otázky využívány i na zkoumaném portálu, a to v hojné míře. 

„Přišly dny, kdy budou lidé s nepohodlným názorem odstraňováni ještě častěji a za pomoci 

řadových policistů?“ (článek 6) 

„Ukrajina nemá peníze na zimu a na plyn, je proto třeba vyprovokovat Rusko k uzavření 

kohoutů, aby vina za mrazy v bytech neležela na vládě v Kyjevě?“ (článek 12) 

 S výskytem řečnických otázek je spojeno i užití řečnických odpovědí, o kterých Jaklová 

tvrdí, že jsou často v rozporu s očekáváním, čímž ještě více umocňují expresivnost celého 

tvrzení. (tamtéž) 
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„O co se jedná a proč jde o naprostou informační bombu? Protože ve chvíli, 

kdy se v tichosti v Temelíně už testují nové americké palivové tyče na 1. bloku, tak je jasné, 

že dodavatelem paliva pro české jaderné elektrárny má být Westinghouse.“ (článek 8) 

„Jak je možné, že se novináři Seznamu dostali k živému policejnímu spisu v kauze Čapí 

hnízdo a posléze i k informacím o Babišovu synovi? Někdo z elitních policistů 

nebo vyšetřovatelů musel tyto informace pustit novinářům.“ (článek 11) 

Podobně fungují sugestivní otázky, které mají také formu věty tázací, avšak v rámci otázky 

naznačují či přímo vyjadřují postoj autora nebo odpověď na položenou otázku. 

„Anebo je to myšleno obráceně, že na tuto školu migranti zatím nechodí, ale neziskovka 

InBaze poskytuje v jejích prostorách možnost pro setkávání dětí migrantů se školáky této 

základní školy?“ (článek 1) 
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5 Diskuze 

Analýza textů z portálu Aeronet.cz měla dva základní cíle – prvním bylo zjistit, jaké entity 

jsou na portálu skrze kladné hodnocení zařazovány do skupiny ‚My‘ a jaké entity jsou 

zařazovány do skupiny ‚Oni‘ prostřednictvím negativního hodnocení. Druhým cílem pak 

bylo popsat, jakých strategií je na portálu k hodnocení a rozdělování entit do skupin užíváno. 

Ačkoliv dílčí poznatky jsou představeny v předchozí části práce, tato kapitola se snaží 

výsledky shrnout a zdůraznit nejzajímavější zjištění, kterých bylo v průběhu analýzy 

dosaženo. 

Co se týče samotného rozčlenění entit do skupin, výzkum přinesl jak výsledky do značné 

míry očekávatelné, tak výsledky překvapivé. Mezi očekávatelné výsledky patří zejména 

zařazení Ruské federace a prezidenta Miloše Zemana do skupiny ‚My,‘ neboť jak je uvedeno 

v úvodu práce, Aeronet je často označován za dezinformační web spojený s ruskými 

aktivitami v oblasti hybridní války. Jelikož prezident Miloš Zeman se veřejně projevuje jako 

značně proruský a v minulosti zpochybnil i vyjádření BIS o ruských aktivitách na českém 

území, dá se i jeho pozitivní hodnocení označit za očekávatelné. Ve světle výše uvedených 

informací je také zcela v souladu s očekáváním negativní hodnocení západní společnosti, 

zejména USA, jakožto hlavního geopolitického soupeře Ruské federace. Negativně jsou 

pak hodnoceny i entity, které portál považuje za spojence USA, jmenovitě neziskové 

organizace, Evropská unie a opoziční parlamentní strany, jež jsou otevřeně proevropské. 

Předvídatelné jsou i určité výhrady k mainstreamovým médiím, jelikož dle vlastního 

oficiálního popisku nabízí Aeronet alternativu na cestě k získání pravdivých informací, 

čímž se proti mainstreamovým médiím nepřímo vyhraňuje. Negativní postoj k ostatním 

médiím byl ale v analyzovaném období umocněn zveřejněním rozhovoru s Andrejem 

Babišem mladším, který se i v široké společnosti setkal z rozporuplným přijetím a rozpoutal 

debatu nad chováním novinářů. Nekompromisnost, s jakou jsou média a novináři negativně 

hodnoceni, tak předčila původní očekávání. 

Překvapivé je zejména zařazení Tomia Okamury a SPD do skupiny ‚Oni‘. SPD i Aeronet 

se označují za alternativní směry v oblastech svého působení a hlásí se k pronárodním 

hodnotám. Na straně SPD však tuto identifikaci a hodnotové ukotvení Aeronet zpochybňuje 

a hovoří o odklonu SPD od vlastních ideálů.  

Za povšimnutí stojí i momenty, kdy autor článků sám vyjadřuje svůj údiv nad podporou, 
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kterou poskytuje vládě Andreje Babiše a Andreji Babišovi samotnému. V těchto momentech 

poznamenává, že úkolem alternativy není podporovat status quo, tedy politický 

establishment (což je v souladu s uvedenou definicí alternativních médií a jejich 

předpokládané snahy o změnu ve společnosti). Této podpory se však dopouští 

i vystupováním proti ostatním médiím, čímž autor článků připomíná rétoriku Donalda 

Trumpa při snaze zdiskreditovat mainstreamová média, která proti němu vystupují 

s potenciálně škodlivými informacemi. Je důležité připomenout, že Donald Trump sám sebe 

v období voleb označoval za alternativu k politickému establishmentu USA – stejně tak 

Andrej Babiš své hnutí koncipoval a propagoval jako možnost změny pro občany, kteří jsou 

nespokojeni s politikou zaběhlých politických stran. Přestože je hnutí ANO nyní 

nejsilnějším parlamentním subjektem, jeho počáteční spojení s alternativou je nepopiratelné 

a podpora Aeronetu tudíž není tak překvapivá, jak autor článků tvrdí. Ten podporu Andreje 

Babiše zdůvodňuje zejména tím, že se jedná o zahraničními silami organizovaný pokus 

o destabilizaci České republiky, což je pro portál vzhledem k jeho „pronárodnímu ukotvení“ 

zcela nepřijatelné. K pozitivnímu hodnocení a podpoře Andreje Babiše přispívá také 

autorem proklamovaný Babišův tvrdý postoj vůči USA a jeho neochota s USA 

spolupracovat.  

V nejobecnější rovině lze tudíž říci, že portál kladně hodnotí Ruskou federaci a s ní spojené 

entity, zatímco negativní hodnocení je přisouzeno všem, kteří vystupují proti Ruské federaci 

přímo, či vystupují proti jedné z entit podporující ruské zájmy. Tuto interpretaci podporuje 

i fakt, že s Andrejem Babišem mladším (jakožto s entitou v konfliktu s novináři) je 

zacházeno jako s členem skupiny ‚My‘ pouze do chvíle, kdy dojde ke zmínění Krymu 

a únosu, na němž se měl podílet jeho otec, kterého portál podporuje díky předpokládané 

ochotě ke spolupráci s Ruskou federací. Pokud jde tedy o vztah portálu k současné vládě, 

dochází na Aeronetu k reprodukci mocenských struktur. Přijmeme-li rivalitu mezi USA 

a Ruskou federací za souboj odlišných ideologií a světonázorů, pak se portál jednoznačně 

přiklání na stranu proruské ideologie. Dále velice razantně vystupuje proti vytváření globální 

společnosti, za jejíž součást nepovažuje jen zvyšující se míru integrace v rámci EU, ale také 

migraci. V souvislostí s migrací lze na portálu objevit také stopy rasistické rétoriky a rétoriky 

zaměřené proti menšinám obecně (ovšem ve srovnání s rétorikou namířenou proti západním 

společnostem se v kontextu zkoumaného vzorku jedná o zanedbatelné množství). 

V oblasti strategií, jež jsou na portálu využívány ke konstrukci identit skupin ‚My‘ a ‚Oni‘, 
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přinesla práce zajímavé výsledky. Obecně docházelo častěji k hodnocení negativnímu, 

pozitivně hodnocených entit bylo znatelně méně. Ne všechny entity byly hodnoceny stejně 

razantně, neboť jednotlivé užité strategie se liší co do míry explicitnosti hodnocení. 

Vyskytují se tak strategie otevřeně hodnotící (například přímá pojmenování, která se ale dále 

liší v míře expresivnosti) i strategie fungující v pozadí a snažící se o co nejnápadnější 

podporu určitého hodnocení. 

Zkoumané články obsahují velké množství citově zabarvených až expresivních slov, což je 

v jasném rozporu se zásadami zpravodajství. Expresivní slova jsou v textech využívána 

nejen k přímému označování entit, ale také k tvorbě vázaných predikátů, které jsou stěžejní 

syntaktickou strategií hodnocení a nejčastěji využívanou strategií hodnocení obecně. Vázané 

predikáty přisuzují určité entitě konkrétní aktivity – jestliže s sebou tyto aktivity nesou 

negativní konotace, je stimulováno zařazení entity do skupiny ‚Oni‘. V případě pozitivních 

konotací aktivit dochází k zařazení subjektu do skupiny ‚My‘. U entit, o nichž se portál 

zmiňuje, byly obě tyto strategie ve většině případů kombinovány, objevily se však i případy, 

kdy byly entity hodnoceny výhradně užitím syntaktické strategie vázaných predikátů. 

Na úrovni syntaktické bylo také zajímavým zjištěním, že autor článků hojně využívá 

postojových vět, kterými nabádá čtenáře ke konkrétní interpretaci situace, čímž do značné 

míry formuje i hodnocení pojednávaných entit. Nechyběla ani příslovečná určení vyjadřující 

doplňující a hodnotící informace o určitých procesech a dějích, čímž nepřímo docházelo 

k hodnocení entit, například skrze jejich syntaktickou roli původce děje. 

Úroveň sémantická se věnovala zejména výrazům vstupujícím do kohezních řetězců identity 

jednotlivých entit, tedy výrazů, jež byly užity k přímému označení entity. Na této úrovni 

se na hodnocení nepodílela jen expresivnost výrazů, nýbrž také úplnost informací. 

K označování některých entit byla opakovaně používána neúplná označení (například pouze 

příjmení) či neoficiální označení, která do značné míry smazávala odlišnost od ostatních 

entit (čímž dochází k podpoře myšlenky absence kontradikcí uvnitř dané skupiny), 

zatímco k označování jiných entit bylo užíváno apozic a označení bohatých na doplňující 

informace.  

Ve zkoumaných článcích se ve značné míře vyskytovaly i pragmatické strategie konstrukce 

identit a hodnocení. Tyto strategie se však neobjevují samostatně, nýbrž v kombinaci 

se strategiemi sémantickými a syntaktickými a fungují tedy jako podpůrné mechanismy již 

nastíněného hodnocení. Strategie popírání viny a obviňování byla užívána v souladu 
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s popsanou teorií – byla upotřebena zejména ve chvílích, kdy byla legitimnost jednání 

bráněné entity napadena. K podpoře této entity byla zapojena i delegitimizace vnímaného 

protivníka, a to zpravidla na všech třech úrovních sémiotiky. Objevují se i větné konstrukce 

typické pro tuto strategii, kdy je napadení uvedeno viny zbavujícím či pozitivním výrokem. 

Zajímavý byl poměrně vysoký výskyt argumentačních klamů. Ty se o konkrétní entitě 

nevyjadřují tak otevřeně jako ostatní strategie, ale navozují iluzi logické argumentace, 

přičemž čtenáře nepozorovaně svádí ke konkrétnímu hodnocení a interpretaci. Autor 

do výstavby textů zařazuje i obrazná pojmenování, která skrze vyzdvihování určitého 

aspektu dané věci opět svádí ke konkrétní interpretaci událostí či hodnocení subjektu. 

Zajímavým poznatkem, jenž vyvstal v průběhu analýzy, je vysoký výskyt sugestivních 

a řečnických otázek (případně i řečnických odpovědí), za jejichž pomoci autor vyjadřuje 

vlastní přesvědčení a interpretaci událostí poutavější formou, než je věta oznamovací 

Jak je patrné z předcházejících odstavců, jazykový kód portálu lze označit za pestrý a plný 

pro zpravodajství nestandartních výrazů. Stejně tak jsou komplexní i pragmatické strategie 

užité ke konstrukci identit skupin ‚My‘ a ‚Oni‘, taktéž ležící za hranicemi žurnalistiky. 

Opomeneme-li však to, že je v oficiálním popisku portál označen za zpravodajský, je nutné 

portálu přiznat vysokou míru efektivity ve vytváření persvazivních textů. Kombinací všech 

výše popsaných strategií, které jsou na portálu užívány, vytváří portál svůj vlastní specifický 

styl komunikace, respektive příznačný a nezaměnitelný styl diskurzu, za jehož pomoci 

prezentuje svůj světonázor a ideologii čtenářům. Fakt, že zkoumané médium je řazeno 

mezi média alternativní a je tak s velkou pravděpodobností vyhledáváno primárně publikem, 

jež se cítí mainstreamovými médii neadekvátně reprezentováno, ještě více zvyšuje 

pravděpodobnost jeho úspešnosti ve snaze ovlivnit své čtenáře. Nerespektování 

zpravodajských zásad, které není pro takové publikum problém, ba naopak mnohdy výhoda, 

samozřejmě dává portálu větší volnost ve vytváření takto efektivních persvazivních sdělení, 

pracujících na všech úrovních sémiotiky. 
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Závěr 

Tato práce si stanovila dva základní cíle. Prvním cílem bylo zjistit ideologickou orientaci 

Aeronetu skrze rozdělování společnosti na skupiny ‚My‘ a ‚Oni‘ v rámci publikovaných 

článků. Druhým cílem bylo odhalit a popsat strategie, které jsou na Aeronetu k užívány 

k hodnocení entit, v jehož důsledku posléze dochází k výše zmíněnému rozdělování 

společnosti.  

V teoretické části byl představen Aeronet, jeho historie a komplikovaná vlastnická struktura, 

která nebyla do dnešního dne objasněna. Jelikož jsou Aeronetu v různých kontextech 

připisovány odlišné atributy, byl do teoretické části zařazen i popis jednotlivých fenoménů, 

jenž jsou s portálem nejčastěji spojovány, přestože není cílem práce vyjádřit se 

k oprávněnosti používání těchto označení. Dále byl poskytnut přehled různých pojetí 

ideologie a také různých pohledů na vztah ideologie a jazyka. V této části tak došlo 

i k ukotvení stanoviska této práce k možnostem odhalování projevů ideologie v rámci textů 

či jiných jazykových projevů. Nedílnou součástí kapitoly se pak stala sekce věnující se 

strategiím konstrukce identit. Skupiny ‚My‘ a ‚Oni‘ byly charakterizovány jako základní 

relační pár, jenž nemusí být v textu konstruován pouze přímým označováním, a nositel 

primární informace o ideologické orientaci textu. Zařazeny byly také sekce zabývající se 

konkrétním strategiím konstrukce skupinových identit, které považují za klíčové významní 

autoři zaměřující se na problematiku rozdělování společnosti ve svých výzkumech. Tyto 

strategie se pak staly výchozím bodem vlastního výzkumu. 

Pro výzkum byla zvolena metoda sémiotické analýzy s prvky kritické analýzy diskurzu 

a sběr dat byl stanoven na období od 12. do 26. listopadu 2018. Výsledný vzorek činil 

12 článků – ve dvou dnech z daného rozmezí nebyl publikován žádný článek a jeden článek 

byl vyřazen, neboť většinu tvořil přejatý text ve slovenském jazyce. Analýza posléze 

probíhala ve třech fázích. V první fázi rozboru byly zaznamenávány užité strategie 

a nestandartní praktiky, jež byly v druhé fázi výzkumu interpretovány z hlediska jejich 

podílu na konstrukci identit a hodnocení konkrétních entit. Cílem třetí fáze bylo syntetizovat 

získané dílčí výsledky a vytvořit ucelený obraz o ideologické orientaci Aeronetu. Neméně 

důležitým cílem této fáze výzkumu bylo také poskytnutí přehledu strategií, jež se na portálu 

podílí na konstrukci identit ‚My‘ a ‚Oni‘ a přispávají k tvorbě příznačného stylu diskurzu. 

Prezentace dílčích výsledků je náplní čtvrté kapitoly a následuje Morrisovu linii dělení 

sémiotiky na sémantiku, syntaktiku a pragmatiku. V jednotlivých sekcích jsou podrobně 
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popsány strategie spojené s hodnocením konkrétních entit na dané úrovni a uvedeny příklady 

z textů, o které se analýza opírá. Přínos této kapitoly je zejména v tom, že umožňuje porovnat 

strategie užité k hodnocení jednotlivých entit na každé úrovni sémiotiky. Čtenář si tak může 

udělat obrázek o tom, jak explicitně či implicitně je daná entita na určité úrovni hodnocena, 

a o tom, jak si stojí v porovnání s ostatními zkoumanými subjekty. Tato část nabízí i detailní 

přehled entit zařazených do skupiny ‚My‘ a entit zařazených do skupiny ‚Oni‘. Uvedené 

příklady z analyzovaného vzorku, jež zachycují nejdůležitější momenty hodnocení subjektů 

a rozdělování společnosti, rovněž pomáhají čtenářům utvořit si představu o diskurzním stylu 

a étosu portálu. 

Stěžejní je pak závěrečná část práce, která nabízí shrnutí a syntézu všech dílčích poznatků 

prezentovaných ve čtvrté kapitole. V ohledu rozdělování entit do skupin ‚My‘ a ‚Oni‘ 

dospěla práce k přesvědčení, že portál demonstruje proruskou orientaci, neboť se opakovaně 

staví na stranu Ruské federace a obhajuje ty, kteří mají k Rusku blízko. Hodnocení členů 

skupiny ‚My‘ však zdaleka není tak explicitní, jako hodnocení entit, proti kterým portál 

vystupuje. Překvapivým zjištěním výzkumu je v této oblasti negativní hodnocení SPD, 

která je zařazena do skupiny ‚Oni‘. Neméně zajímavým je také postoj portálu k Andreji 

Babišovi mladšímu, který byl střídavě vykreslován jako člen obou skupin základního 

relačního páru ‚My‘ a ‚Oni‘. 

Co se praktik zapojených do procesu hodnocení entit týče, nejvíce bylo na Aeronetu 

uplatňováno hodnocení entit na úrovni syntaktické, nejčastěji skrze vázané predikáty, 

ale hojně byly využívány i strategie působící na úrovni sémantické a pragmatické. Práce 

dospěla k závěru, že strategie popsané v teoretické části byly užívány v souladu s tím, 

jak o nich hovoří příslušní autoři. Zároveň byly rozeznány i jiné postupy podporující 

kategorizování pojednávaných subjektů, mezi ty patří například užívání řečnických otázek 

a postojových výpovědí. Na úrovni sémantické byla jako klíčová rozpoznána expresivnost 

a obsažnost užitých označení, na úrovni syntaktické je pak zajímavé zejména časté zapojení 

výše zmíněných řečnických a sugestivních otázek, které autor užívá k vyjádření vlastního 

názoru a postoje. Poslední kapitola obsahuje i komentář k celkovému stylu, jakým Aeronet 

komunikuje se svými čtenáři. 

Přínos práce spočívá zejména v tom, že čtenářům poskytuje podrobnější a ucelenou 

představu o tom, jaké jazykové procesy fungují na zkoumaném portálu a podílejí se 

na rozdělování společnosti na odlišně hodnocené skupiny. Práce zároveň podává konkrétní 
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informace o složení těchto skupin, čímž dochází ke splnění obou vytyčených cílů. 
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Summary 

This thesis aimed to achieve two goals, the first being to unearth the ideological orientation 

of the Aeronet website achieved through the division of society into ‘Us’ and ‘Them’ groups. 

The second goal was to examine and describe the strategies the website utilizes to evaluate 

entities, as such evaluation is seen as the basis for society division. 

The theoretical part introduced the Aeronet website, its history, and its proprietary structure, 

which has not yet been made clear. As the website is assigned various attributes in different 

contexts, a brief definition of the phenomena believed to be connected to the website was 

also included. It was not, however, a goal of this thesis to determine whether the use of these 

attributes is justified or not. The following part was dedicated to an overview of ideology 

theories and stances different authors take on the relationship between ideology 

and language. The theoretical basis of this thesis was thus expressed in this part as well. 

Furthermore, the theoretical part also incorporated theories dealing with strategies 

and practices of group identity construction. ‘Us’ and ‘Them’ groups were identified as 

a cardinal relational dichotomy, which is not necessarily conducted through nominalization 

only. The dichotomy is further defined as primary carrier of ideological information about 

a certain text. Several strategies of group identity construction, which are deemed crucial by 

significant researchers focusing of inequality and its manifestations in discourse, were 

reviewed as well. These strategies thus became a foundation of the original analysis 

conducted as part of this thesis. 

Semiotic analysis including features of critical discourse analysis was selected as the method 

for the research. The data collection was conducted from the 12th to the 26th of November 

2018. As on two days from this period no articles were published and one article was 

disqualified due to being composed primarily of an unoriginal text in Slovak language, 

the final sample consists of 12 articles. The first phase of the research aimed to detect 

strategies and unusual practices of text construction. The findings were further interpreted 

in terms of their potential to contribute to identity construction in the second phase of 

the research. The goal of the final phase was to amass all extracted data and draw conclusion 

about the ideological orientation of the website and to provide an overview of the strategies 

which were utilized to construct the ‘Us’ and ‘Them’ identities and contributed 

to the creation of a distinctive communicative style of the website. 

Chapter four is dedicated to the presentation of the findings and Morris’ division of semiotics 
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into semantics, syntactics and pragmatics. Individual sections thus offer detailed descriptions 

of strategies used to evaluate a particular entity on the corresponding level of research. 

The presentation is accompanied by authentic examples from the analyzed texts. The main 

contribution of this part is that it allows the readers to compare the strategies used to evaluate 

entities on a specific level of semiotics. The reader can thus get a better understanding 

of the implicitness or explicitness of certain entity evaluation and can also compare entities 

as to their overall evaluation. This part also provides a summary of entities classified as 

either ‘Us’ or ‘Them’. The quotations incorporated to support the findings capture 

the fundamental moments of entity evaluation and society division encountered in 

the analyzed texts and enable readers to acquire a sense of the communication style and ethos 

of the website. 

The final part of the thesis offers a synthesis of all the findings.  As far as the division 

of entities into ‘Us’ and ‘Them’ groups is concerned, the thesis reached the conclusion that 

Aeronet manifests pro-Russian tendencies, as subjects believed to be connected to Russia 

have been categorized as ‘Us’. Evaluation of these subject is, however, much more implicit 

that the evaluation of subjects categorized as ‘Them’. The fact that the ‘Them’ group 

included the political party SPD is considered rather surprising. Noteworthy is also 

the stance on Andre Babis Jr., who is alternately categorizes as both ‘Us’ and ‘Them’. 

In terms of the utilized strategies, syntactic practices of evaluation were found to be the most 

common on the website. Nevertheless, semantic and pragmatic strategies were also 

extensively used. The thesis reached the conclusion that the strategies of identity 

construction were used in line with expectations based on the works of authors researching 

respective strategies. Furthermore, several other strategies of evaluation and division were 

recognized. These strategies include the use of rhetorical questions and evaluative 

statements. On the semantic level, the expressiveness and reductivity of nominalization 

processes were determined as key factors contributing to evaluation, while on the syntactic 

level the use of rhetorical questions to express opinions and evaluations was deemed notable. 

The final chapter also commented on the overall rhetorical and communicative style 

of the website. 

The contribution of this thesis is believed to lie mainly in that fact that it provides a detailed 

and holistic overview of the language processes and strategies that operate on the website 

and contribute to the division of society into differently evaluated groups. The thesis also 
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offers detailed information about the composition of these groups and thus fulfills both 

outlined goals. 
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babise-od-fica-dnes-uz-vime-ze-organizatori-tech-demonstraci-po-vrazde-jana-kuciaka-

byli-z-organizaci-ktere-plati-george-soros-slovenska-obdoba-uooz-zacala-vysetrovat-

organizatory/ 

Článek 8: VEDOUCÍ KOLOTOČE, 2018. Proč chtějí odstranit Babiše: ČEZ již začal v 

Temelíně testovat nové palivové tyče Westinghouse Nuclear a doufá, že se nebudou kroutit, 

na rozdíl od těch předchozích, které Westinghouse zkoušel v minulosti ve stejném ruském 

reaktoru! Nejde jen o dostavbu energobloků, jde rovněž o dodávky paliva! V pátek se nebude 

ve sněmovně hlasovat o nedůvěře Babišovi, půjde o volbu dodavatele palivových tyčí a 

nových bloků pro Temelín a Dukovany!. Aeronet [online] New York: AE News, 20.11.2018 

[cit. 18.7.2019]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/proc-chteji-odstranit-babise-cez-jiz-

zacal-v-temeline-testovat-nove-palivove-tyce-westinghouse-nuclear-a-doufa-ze-se-

nebudou-kroutit-na-rozdil-od-tech-predchozich-ktere-westinghouse-zkousel/ 

Článek 9: VEDOUCÍ KOLOTOČE, 2018. Pokus o státní převrat v ČR byl potlačen, vláda 

nepadne! Paradoxně o tom rozhodl Tomio Okamura, který vyděsil Lidový dům svými 

výroky na tiskovce Demobloku a poté na schůzce s Andrejem Babišem! Tandem Zeman-

Babiš nedovolil neoconům opakování procesů ze Slovenska v kauze protestů proti Ficově 

vládě po vraždě Jána Kuciaka! Fico neměl tandemovou oporu prezidenta! Slonková 

neuspěla, zklamání novinářů na tiskovce ČSSD bylo k nezaplacení!. Aeronet [online] New 

York: AE News, 21.11.2018 [cit. 18.7.2019]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/pokus-o-

statni-prevrat-v-cr-byl-potlacen-vlada-nepadne-paradoxne-o-tom-rozhodl-tomio-okamura-

ktery-vydesil-lidovy-dum-svymi-vyroky-na-tiskovce-demobloku-a-pote-na-schuzce-s-

andrejem-babisem/ 

Článek 10: VEDOUCÍ KOLOTOČE, 2018. Vykřikoval: Holokaust! Telepatie! Výbušný 

soudní příkaz o hospitalizaci Andreje Babiše juniora je venku, v roce 2015 pobíhal okolo 

dálnice D1 a vykřikoval, že je Barack Obama, George Clooney a někdo ho prý na dálku 

telepaticky zrovna ovládá! Zadržení v blázinci kritizoval jako omezení na vlastní svobodě, 

že si nemůže jít, kam chce! Slonková, Kubík a SeznamTV mají obrovský problém, natočili 

reportáž nejen s paranoikem, ale dokonce v rozporu se zákonem! Padlo i trestní oznámení!. 

Aeronet [online] New York: AE News, 22.11.2018 [cit. 18.7.2019]. Dostupné z: 
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vykrikoval-ze-je-barack-obama-george-clooney/ 

Článek 11: VEDOUCÍ KOLOTOČE, 2018. Nepodařilo se jim svrhnout Babiše, model 

sestřelení premiéra podle vzoru ze Slovenska nevyšel! Přesto však média ovládá záhadný 

vnitřní nepřítel, který koordinuje mediální útoky proti Babišovi! Premiér na sebe uvalil 

klatbu, když Američanům uřízl ruce od dostavby jaderných bloků a globalistům zablokoval 

podpis Globálního kompaktu OSN!. Aeronet [online] New York: AE News, 23.11.2018 [cit. 

18.7.2019]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/nepodarilo-se-jim-svrhnout-babise-model-

sestreleni-premiera-podle-vzoru-ze-slovenska-nevysel-presto-vsak-media-ovlada-zahadny-

vnitrni-nepritel-ktery-koordinuje-medialni-utoky-proti-babisovi/ 

Článek 12: VEDOUCÍ KOLOTOČE, 2018. Kerčský incident: Porošenko vyhlásil na 

Ukrajině stanné právo poté, co ruská loď taranovala v Kerčské úžině ukrajinský vojenský 

remorkér pro vlečení minových sítí! Rusko v reakci zahájilo blokádu Kerčské úžiny! Událost 

připomíná Tonkinský incident, který byl záminkou pro válku ve Vietnamu! Ukrajinská 

armáda dostala rozkaz přesunout se k hranicím s Krymem, Američané na základně Ramstein 

v Německu mají letecký poplach! Aeronet [online] New York: AE News, 25.11.2018 [cit. 

18.7.2019]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/kercsky-incident-porosenko-vyhlasil-na-

ukrajine-stanne-pravo-pote-co-ruska-lod-taranovala-v-kercske-uzine-ukrajinsky-vojensky-

remorker-pro-vleceni-minovych-siti-rusko-v-reakci-zahajilo-blokadu/   
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