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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce Teorie hoaxu a jeho příklady v české prezidentské volbě 2018 je teoretické 

vymezení pojmu hoax a jeho praktická analýza v souvislosti s volbou prezidenta České republiky v 

roce 2018.  

Teoretická část se nejprve zabývá samotným pojmem hoax – jeho významem a původem. Kapitola 

Historie hoaxu je rozdělena na dvě podkapitoly. První se týká světové historie hoaxu – podrobně 

popisuje šest hoaxů z různých historických období. Druhá podkapitola se věnuje jedné z nejstarších 

dezinformací, která se objevila v souvislosti s českými dějinami.  

V kapitole Jevy související s hoaxem se práce zabývá pojmy, které s hoaxy úzce souvisejí – 

Propaganda a Konspirační teorie. 

V kapitolách Rozvoj hoaxů s rozvojem internetu a Nejčastější typy hoaxů se práce zaměřuje na hoaxy  

sdílené prostřednictvím internetu.  Kapitola Nejčastější typy hoaxů rozděluje a podrobněji popisuje 

nejznámější formy hoaxu, k jejichž vzniku a sdílení dochází v digitálním prostředí.  

Nezbytnou součást teorie tvoří poslední kapitola Jak poznat hoax. Jedná se o seznam znaků, které jsou 

pro hoax charakteristické. Jde o znaky, které popisují odborníci monitorující hoaxy a dezinformace, 

ale také o ty, které byly vypozorovány při samostatné práci a vlastní analýze.  

Praktická část krátce přibližuje průběh prezidentských voleb v lednu 2018.  Hlavní prostor se zaměřuje 

na hoaxy a smyšlené zprávy, které se objevovaly především v období čtrnácti dnů mezi prvním a 

druhým kolem volby, ale i v průběhu prezidentské kampaně. Jsou analyzovány hoaxy týkající se 

Miloše Zemana, Jiřího Drahoše a Michala Horáčka. Sdíleny byly třemi cestami – emailovou 

komunikací, prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Twitter) a především internetových médií, 

která jsou vedena jako dezinformační.  

Hlavním cílem práce bude zodpovědět následující otázky: 

1. Jak velký dosah měly vybrané hoaxy a mohly volby nějakým způsobem ovlivnit? 

2. Jak se ke zveřejňovaným hoaxům postavili samotní kandidáti, jejich okolí i protikandidáti? 

3. Jsou dezinformační weby označovány jako dezinformační oprávněně? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The topic of the bachelor thesis Theory of hoax and its examples in the Czech presidential election 

2018 is the theoretical definition of the term hoax and its practical analysis in connection with the 

election of the president of the Czech Republic in 2018. 

The theoretical part first deals with the very concept of hoax - its definition and origin. The chapter 

History of the hoax is divided into two subchapters. The first one is related to the world history of 

hoax – it describes six hoaxes from different historical periods in detail. The second subchapter deals 

with one of the oldest misinformation that appeared in connection with Czech history. 

In the chapter Phenomena related to hoaxes, the work deals with concepts that are closely related to 

hoaxes - Propaganda and Conspiracy Theories. 

In chapters Development of hoaxes with the development of the Internet and The most common types of 

hoaxes, the work focuses on hoaxes shared via the Internet. The chapter The most common types of 

hoaxes divides and describes the most known forms of hoax, which are created and shared in digital 

media. 

Very important part of the theory is the last chapter How to recognize a hoax. This is a list of 

characteristics that are typical for hoaxes. They are described by experts who monitor hoaxes and 

disinformation, but also they have been found during individual work and analysis.  

The practical part briefly describes the conduct of the presidential election in January 2018. The main 

part focuses on hoaxes and fictional reports, which appeared mainly in fourteen days between the first 

and second rounds of elections, but also during the presidential campaign. 

Hoaxes about Miloš Zeman, Jiří Drahoš and Michal Horáček are analyzed. They were shared in three 

ways - by e-mail communication, via social networks (Facebook, Twitter), and especially via Internet 

media, which are known as disinformation ones. 

The main aim of this bachelor thesis will be to answer the following questions: 

1. How large was the impact of the hoaxes and could they somehow influence the opinion of voters? 

2. How did the presidential candidates themselves and people near them react to the hoaxes? 

3. Are fake news websites on which some of the hoaxes appeared in terms of their form and content 

rightfully called fake news websites? 
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1. Úvod 
 

„Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na Twitteru či Facebooku má mnohdy větší dosah než práce 

investigativních novinářů.“
1
 Úvodní věta na obalu knihy Opuštěná společnost, kterou by se velmi 

stručně dala charakterizovat i tato bakalářská práce. 

Žijeme v době, kdy se mění význam slov pravda a lež. Odborníci pro dnešní internetovou etapu našli 

několik příznačných označení. Jedním z nich je doba postfaktická, v níž hlavní podmínkou racionální 

diskuze nejsou objektivní a ověřitelná fakta, ale emoce. Je to doba, ve které lež není označována jako 

lež, ale jako alternativní pravda.  

Spisovatel a novinář Alvin Toffler použil v roce 1992 v knize Šok z budoucnosti termín informační 

obezita. Popsal stav, kdy přemíra informací, které člověk v novém a rychle se měnícím prostředí musí 

vstřebávat, vede ke snížené schopnosti tyto informace zpracovat a rozlišit. Neustálé „přejídání se“ 

informacemi omezuje jejich racionální zpracování.
2
 Současnou dobu tak lze nazvat i podle 

Tofflerových myšlenek, tedy dobou informační obezity. Na internetu existuje obrovské množství 

informací. Ne všechny jsou ale založeny na pravdě a ověřených faktech. A ne pro všechny uživatele 

internetu je snadné pravdivost informací ověřit, snadno tak může uvěřit lživé zprávě.  

Tématem této bakalářské práce je hoax, tedy jedna z forem nepravdivé zprávy.  

Teoretická část se v úvodu nejdříve věnuje jeho definici a významu.  

Kapitola Historie hoaxu mapuje kořeny tohoto fenoménu, které sahají daleko do dob, kdy digitální 

média neexistovala. Kapitola přibližuje příklady hoaxů z různých dějinných období – od starověku až 

po devadesátá léta minulého století.  

Hoax není jediným problematickým jevem. Velmi blízko k němu mají i pojmy popisované v dalších 

kapitolách teoretické části – propaganda a konspirační teorie. Oba mají s hoaxem společné znaky – 

často tak mohou být zaměnitelné. Pro propagandu může být navíc hoax důležitým nástrojem 

získání/udržení moci. Použití hoaxu v historii propagandy mělo být i jednou z původních kapitol této 

bakalářské práce, viz teze. Takto obsáhlá kapitola by ale obstála i jako samostatné téma, k jejímu 

použití tak po dohodě s vedoucí práce nedošlo. Drobné změny oproti tezím nastaly také v případě 

kapitoly Historie hoaxu. Pro větší přehlednost byla rozdělena na dvě podkapitoly, které mapují zvlášť 

světové hoaxy a zvlášť ty, které jsou spojené s českou historií. Původní podkapitoly Historie hoaxu, 

tedy Propaganda a Konspirační teorie, byly zvoleny jako samostatné kapitoly.  

Kapitola Nejčastější typy hoaxu blíže popisuje základní typy hoaxu, které se v internetovém prostředí 

objevují nejvíce – tradiční řetězové výzvy, poplašné zprávy, falešné citáty známých osobností apod.  

                                                           
1
 TABERY, Erik. Opuštěná společnost: česká cesta od Masaryka po Babiše. V Praze: Paseka, 2017. ISBN 978-

80-7432-849-7. Anotace na obalu knihy 
2
 TOFFLER, Alvin. Šok z budoucnosti. Přeložil Stanislav MUNDIL. Praha: Práce, 1992. ISBN 80-208-0160-X. 

Str. 171 
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Nezbytnou součástí teorie je kapitola Jak poznat hoax. Rozeznat falešnou zprávu od skutečné není 

vždy jednoduché. Existuje ale několik charakteristických znaků, pomocí kterých může čtenář poznat, 

zda se zpráva zakládá na pravdě či nikoli. 

Hoax jako takový je velmi široký pojem. Po teoretickém rozebrání tohoto jevu jsem se v praktické 

části rozhodla zaměřit jen na jednu událost, která měla s tímto fenoménem něco společného. 

Falešnými zprávami, které se šířily v souvislosti s prezidentskými volbami v České republice, jsem se 

zabývala přímo v době, kdy byly nejaktuálnější, tedy v období prvního i druhého kola v lednu 2018. 

Tehdy jsem o nich zpracovávala reportáž. Měla jsem ale omezený prostor a nemohla jsem se tomuto 

tématu věnovat tak, jak by si zasloužilo. Jakmile se o pár měsíců později přiblížilo zadávání témat 

bakalářské práce, věděla jsem, že se chci věnovat právě tématu hoaxů, které souvisejí s druhou přímou 

volbou prezidenta České republiky.  

Praktická část tak blíže rozebírá hoaxy související s jednotlivými prezidentskými kandidáty – Milošem 

Zemanem, Jiřím Drahošem a Michalem Horáčkem Vzhledem k obrovskému počtu hoaxů, které se 

šířily především v souvislosti s prvními dvěma jmenovanými, jsou vybrány jen ty nejzásadnější. 

Každý z nich je podrobně zanalyzován podle toho, jakou cestou docházelo k jejich zveřejnění, 

případně dalšímu sdílení.  

 

Hlavními cíli práce je zjistit:  

1. Jak velký dosah měly vybrané hoaxy a zda mohly volby nějakým způsobem ovlivnit. 

2. Jak se ke zveřejňovaným hoaxům postavili samotní kandidáti, jejich okolí i protikandidáti. 

3. Zodpovězení otázky, zda jsou dezinformační weby označovány jako dezinformační 

oprávněně. 

Na základě cílů práce jsou stanoveny tyto hypotézy: 

1. Vybrané hoaxy měly především na sociálních sítích a v e-mailové komunikaci velký dosah, 

mohly se dostat k velkému množství lidí a ovlivnit tak výsledek voleb. 

2. Jiří Drahoš strávil vyvracením lží o své osobě mnoho času, aktivně vystupoval i v souvislosti 

s hoaxy týkajících se jeho protikandidáta Miloše Zemana. Naproti tomu okolí Miloše Zemana 

využilo lživé zprávy o Jiřím Drahošovi ke kampani na podporu Miloše Zemana. 

3. Dezinformační weby jsou formou i obsahem svým článků právem nazývány jako 

dezinformační.  
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2. Teorie 
 

2.1.  Definice pojmu hoax 
 

Anglické slovo HOAX v překladu znamená: Falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, 

podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík. V počítačovém světě slovem HOAX 

nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečným virem. Jako 

hoax můžeme také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově 

upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží.
3
 

Další z definic označuje hoax jako poplašnou nebo řetězovou zprávu vymyšlenou tak, aby působila 

dojmem, že se něco takového stalo. Často je to šokující nebo emotivně působící sdělení předávané dál 

bez ověření pravdivosti. Výjimečně je tvrzení i pravdivé, ale zastaralé.
4
 

 

Anglický jazykovědec Robert Nares (1753 – 1829) vyvozoval pravděpodobný původ slova hoax ze 

staršího slova hocus, což jednoduše znamená „trik“, objevuje se také v pseudolatinském spojení 

„hocus-pocus“, kejklíři a kouzelníky proslaveném magickém zaříkávání. Hoax je ve zkratce záměrně 

vytvořený podvod vydávající se za pravdu. V širším významu může zahrnovat i falešnou zprávu, fámu, 

mystifikaci, novinářskou kachnu, poplašnou zprávu nebo také žert. Poměrně často se také můžeme 

setkat i s podvrženými citáty slavných osobností, fotografiemi vytrženými z kontextu a doplněnými 

neodpovídajícím popisem, upravenými videonahrávkami atp.
5
 

 

Šíření hoaxu může také zničit pověst jednotlivce či skupiny či způsobit zneužití osobních údajů. 

Zároveň mohou mít různý obsah: informace zábavné či o urgentním nebezpečí, falešné prosby o 

pomoc a petice, citově vydírají nebo třeba varují před virovým ohrožením.
6
 

 

 

 

                                                           
3
 HOAX | Hoax | Co je to hoax. [online]. [cit.26. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.hoax.cz/hoax/co-je-to-hoax 

4
 Jak na Internet - Můžeme věřit Internetu?. Jak na Internet - Jak na Internet [online]. Copyright © 2020 CZ.NIC, 

z. s. p. o. [cit. 26.03.2020]. Dostupné z: https://www.jaknainternet.cz/page/1199/muzeme-verit-internetu-/ 
5
 NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek: průvodce postpravdivým světem. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-

80-271-0716-2. Str. 137 
6
 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!. Brno: 

CPress, 2018. ISBN 978-80-264-1805-4. Str. 45 
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2.2. Historie hoaxu 
 

2.2.1. Historie hoaxu ve světě 

 

Ačkoli si termín hoax dnes spojujeme výhradně s rozvojem nových technologií a internetu, počátky 

falešných zpráv a mystifikací bychom našli mnohem dříve, v průběhu téměř celé historie lidstva. 

Server hoaxes.org jich analyzuje několik desítek.  

 

2.2.1.1. Konstantinova donace, 756 n. l.  

 

Jedním z prvních historických hoaxů byla tzv. Konstantinova donace z roku 756, listina údajně 

napsaná římským císařem Konstantinem I. Velikým (285 – 337). Tento dokument měl katolické církvi 

zaručit vlastnictví rozsáhlých území v západní Římské říši. Dokument dále tvrdí, že tento dar císař 

věnoval papeži Silvestru I. z vděčnosti za to, že ho obrátil ke křesťanské víře a vyléčil 

z malomocenství. Konstantinova donace tak po staletí legitimovala křesťanskou církev k držení 

důležitých území v Itálii.
7
  

Takzvaná Donatio Constantin, dle níž již císař Konstantin Veliký papeži Silvestrovi z vděčnosti za 

udělení křtu a uzdravení od malomocenství daroval město Řím a všechny provincie italské nebo 

západních zemí vedle jiných různých čestných vyznamenání (itiara, lorum, roucho císařské atd), je 

listinou podvrženou. Poprvé se vyskytuje v úplném znění v dekretálkách pseudoisidoriánských a byla 

až do stol 15. všeobecně pokládána za pravou.
8
 

K objevu listiny došlo v roce 756, tedy v tom samém roce, kdy francký král Pipin III. Krátký daroval 

papeži dobytá území v Itálii. Konstantinova donace, údajně napsaná ve 4. století, měla dokazovat, že 

král území církvi nedává, ale vlastně vrací. Že se jedná o podvrh, zjistil v roce 1440 Lorenzo Valla.  

Italský filozof a filolog publikoval Diskurs o padělání Konstantinovy donace, ve kterém zmínil 

historické anachronismy, které dílo provázely a kvůli kterým nemohlo vzniknout ve 4. století. V 

donaci se například zmiňuje Konstantinopol, která se ale ve 4. století nazývala Byzanc. Dále se v ní 

píše o římských chrámech, které ale v oné době také neexistovaly.  

                                                           
7
 The Donation of Constantine (756 CE). The Museum of Hoaxes [online]. Copyright © 2015 by Alex Boese, 

except where otherwise indicated. All rights reserved. [cit. 01.02.2020]. Dostupné z: 
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Sama katolická církev Vallovy důkazy dlouho popírala. Až o staletí později přiznala, že se jedná o 

podvrh. Papežské státy postoupila Itálii až v roce 1929.
9
 

 

2.2.1.2. Dopis z Toleda – 1184 

 

V roce 1184 se začal Evropou šířit dopis adresovaný papeži Klementu III., který údajně napsali 

astrologové z Toleda. V dopise předpovídali na rok 1186 konec světa. Měly ho doprovázet vítr a 

bouře, sucho a hladomor, mor a zemětřesení. V dopise se dále psalo, že vzduch ztmavne a svět uslyší 

hrozný hlas, který zničí lidská srdce. Pobřežní města přikryje písek. To vše způsobí zvláštní postavení 

planet ve znamení Vah a v ocase Draka. Lidé podle dopisu měli utéct ze svých domovů a před 

katastrofou se ukrýt v horách. Dopis způsobil paniku v celé Evropě. Canterburský arcibiskup nařídil 

třídenní půst, aby se katastrofě zabránilo. V roce 1186 ale obávaný konec světa podle planetárního 

spojení nepřišel. Někteří přesto připisovali 3. křížovou výpravu v roce 1189 neklidu, kterou poselství 

v dopise způsobilo. Různé varianty dopisu z Toleda se pak objevovaly i v dalších staletích, měnila se 

jen jména a data. Konec světa měl podle různých autorů nastat například v letech 1229 nebo 1510.
10

 

 

2.2.1.3. Požár divadla v Chicagu -  1875 

 

Třináctého února 1875 zveřejnily noviny Chicago Times článek s titulkem Uhořeli zaživa. Článek 

popisoval strašlivý požár neznámého divadla v Chicagu a hromadné umírání lidí v něm. Příčinou 

požáru měl být spadlý plynový hořák. Lidé se hromadně vrhali k východu. Hasiči nakonec z trosek 

museli vytáhnout 157 spálených těl. Příběh byl označen jako fiktivní kvůli několika detailům, kterých 

si všiml pouze pozorný čtenář. Jedním z vodítek byl další titulek na začátku článku, který zněl: Popis 

podezřelého holocaustu, který pravděpodobně nastane kteroukoli noc. Tento titulek byl umístěn 

kousek pod hlavním titulkem. Konec článku zase obsahoval diskuzi o tom, že k takové situaci může 

snadno dojít, protože chicagská divadla nejsou proti požáru dostatečně zabezpečena. Článek o 

fiktivním požáru tak měl pouze upozornit na špatnou bezpečnostní situaci v divadlech obecně. Že se 

jedná o hoax, uvedly noviny v tom samém čísle.  

Přesto se na Chicago Times snesla po uveřejnění obrovská kritika. Konkurenční noviny Chicago 

Tribune napsaly o ženě, která se zhroutila po tom, co našla jméno svého manžela mezi domnělými 
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obětmi.
11

 Článek o fiktivním požáru jako by předvídal, co se stane o necelých třicet let později. V roce 

1903 totiž v jednom divadle v Chicagu požár opravdu nastal, kvůli zkratu elektrického osvětlení 

jeviště při něm zemřelo 600 lidí.
12

 

 

2.2.1.4. Jak rádio BBC vyvolalo paniku – 1926, Válka světů -  1938 

 

Šestnáctého února 1926 přerušilo rádio BBC vysílání kvůli mimořádné zprávě – Londýnem pobíhá 

rozzlobený dav nezaměstnaných a ničí vše, co mu přijde do cesty. BBC šokované posluchače rádia 

informovalo, že byla zničena Národní galerie, vybouchl Hotel Savoy a na Parlament se útočí pomocí 

minometů. Vysílání dále detailně popisovalo pád slavného Big Benu a také násilnou smrt ministra 

dopravy Wurtherspoona. Ten se údajně pokusil v přestrojení uprchnout, jeho tělo našli viset na lampě 

ve čtvrti Vauxhall. Vysílání bylo doprovázeno zvuky v pozadí, například výbuchy. Posluchači 

následně vyrazili do ulic, aby se pokusili z Londýna uprchnout. Lidé mimo Londýn volali úřadům, aby 

zjistili, co se ve městě děje. Zmatení úředníci vysvětlovali, že všechno je v pořádku. Volající jim 

nevěřili, důvěryhodnější pro ně bylo rádiové vysílání.  

Situace se rádiu vymkla z rukou. BBC tak později oznámila posluchačům, že vysílání bylo součástí 

parodického pořadu Father Ronald Knox's s názvem Broadcasting the Barricades (Vysílání barikád), 

které mělo pouze simulovat, jak by rádio o podobné vzpouře informovalo. BBC následně vydalo 

prohlášení, ve kterém se omluvilo posluchačům, kteří vysílání zapnuli později a neslyšeli informaci na 

začátku, že se jedná pouze o parodii a imaginární zprávy. Někteří posluchači považovali parodické 

vysílání za seriózní z důvodu politického kontextu doby. Báli se, že v Londýně by mohla nastat 

podobná revoluce jako v Rusku v roce 1917. Přestože někteří posluchači si uvědomovali, že se jedná o 

parodii, vysílání vzbudilo v celé zemi poprask. Například hotel Savoy obdržel stovky telefonátů, 

policie v malých městech odpovídala na dotazy ohledně stavu Londýna ještě v dalších dnech.
13
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Podobná událost, která je dnes mnohem známější, se odehrála 30. října 1938 ve Spojených státech 

amerických. Třiadvacetiletý režisér a scenárista Orson Welles získal na stanici CBS možnost 

zrežírovat rozhlasovou hru. Rozhodl se pro drama Válka světů od H. G. Wellse
14

. Kniha z roku 1898 

pojednává o invazi mimozemšťanů z Marsu do Anglie a jejich boj s obyvateli Země
15

.  

Stejně jako v případě rádia BBC, i na americké CBS došlo před začátkem vysílání k upozornění, že se 

jedná o adaptaci populární knihy. Někteří posluchači, kteří program zapnuli později, uvěřili, že 

skutečně čelí hrozbě z vesmíru. Jejich zmatení posílil i fakt, že vysílání hry probíhalo formou 

zpravodajských vstupů do hudebního vysílání.
16

  

Wellesovu adaptaci hry na rádiu CBS slyšelo šest milionů lidí. Podle výzkumu AIPO (American 

Institute of Public Oppinion
17

) dramatizaci hry zaměnilo za skutečné zpravodajství přesně 1 700 000 

posluchačů. Zpanikařilo jich přibližně 1 200 000. Někteří sbalili zásoby jídla do aut a připravovali se 

na útěk, jiní se ukryli ve sklepích
18

. Hadley Cantril ve své vědecké studii Invaze z Marsu dodává, že se 

může jednat o minimální počet lidí, které vysílání vyděsilo. Někteří se podle něj styděli do výzkumu 

přiznat, jak byli důvěřiví a uvěřili, že se jedná o skutečné zpravodajství.
19

  

 

2.2.1.5. Rusko prodává tělo V. I. Lenina – 1991 

 

Po zhroucení Sovětského svazu v roce 1989 se ruská vláda pokoušela zlepšit ekonomiku země. 

Situace se ale stále zhoršovala. Americký business magazín Forbes FYI v listopadu 1991 uvedl, že 

situace s ruskou ekonomikou je zoufalá natolik, že se ruská vláda rozhodla prodat balzamované tělo 

Vladimíra Lenina tomu, kdo přijde s nejvyšší nabídkou. Počáteční částka měla činit patnáct milionů 

dolarů. Příběh převzala i další americká média jako ABC News nebo USA Today.  
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Editor Forbes FYI následně odhalil, že se jedná o hoax. Ruský ministr vnitra smyšlenou zprávu 

označil jako nejapnou lež. 
20

 

 

2.2.2. Nejstarší hoax v českých dějinách 

 

Jak uvádí Petr Nutil, novinář a zakladatel webu manipulatori.cz, jedna z nejstarších falešných zpráv 

v českých dějinách má svůj počátek už v polovině 15. století. Souvisí s postavou habsburského krále 

Ladislava zvaného Pohrobek. Ten ve věku sedmnácti let přijel do Čech, aby se seznámil s českým 

prostředím a také se oženil. Ladislav se ujímá vlády nad zemí hluboce rozpolcenou nejen sváry 

katolického a husitského vyznání. (…). Uprostřed svatebních příprav se však znenadání roznemohl a 

po třech dnech zemřel. Není tedy divu, že jeho náhlý skon vyvolal množství spekulací, klevet a zvěstí. 

Dnešní terminologií bychom mohli říct, že alternativní zdroje rázem odhalily, co nám poddaným 

mocní tají. Totiž že za jeho smrtí nestojí nikdo jiný než tehdejší zemský správce Jiří z Poděbrad. Podle 

některých verzí měl Ladislava otrávit, podle jiných udusit ve spánku polštářem. (…), aby se zmocnil 

trůnu. Takové nařčení rozšiřovala především katolická opozice, které se ale ani přesto nepodařilo 

zabránit, aby se Jiří stal později skutečně králem. Podezření z královraždy, či alespoň z podílu na 

Ladislavově smrti, ale nezmizelo, proniklo i na stránky tehdejších kronik a stalo se na několik století 

jádrem sporů mnoha historiků a lékařů.
21

 

Historička Anna Košatková popisuje skutečnou příčinu smrti Ladislava Pohrobka: České dějiny 

dlouho provázela otázka „jak to tedy ve skutečnosti bylo“ s Pohrobkovou smrtí. Tato mýty opředená 

záležitost byla uspokojivě objasněna až pomocí moderní medicíny v roce 1985. Ladislavovo umírání, 

od počátku vyhlížející jako vražda, začalo nedlouho poté, co Ladislav přijel do Prahy, aby se tu oženil 

s francouzskou princeznou Magdalenou. Když byly přípravy na svatbu v plném proudu, ženich 

najednou ulehl v horečce a s prudkými bolestmi hlavy. V pondělí mu znatelně zduřely mízní uzliny v 

tříslech, ovšem povolaným německým lékařům to údajně ze studu nesdělil. Jeho stav se rapidně 

zhoršoval. Rutinní zákroky, jako například nasazení prostředků k pocení, zvracení, užití projímadel a 

posléze pouštění žilou, se s účinkem nepotkaly. Ladislav Pohrobek po třech dnech nemoci zemřel. 

Okolo jeho smrti se okamžitě vyrojily různé fámy. Například prý Ladislava zavraždila otráveným 

jablkem manželka Jiřího z Poděbrad Johana z Rožmitálu. V roce 1985 byly ostatky Ladislava 

Pohrobka vyzdviženy a podrobeny všestrannému zkoumání. Závěry paleoantropologa Emanuela Vlčka 

a jeho spolupracovníků zněly tak, že „Ladislav Pohrobek zemřel na jednu z forem leukémie. Šlo o 
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zhoubnou krevní chorobu bílé řady krvinek… Příznaky této nemoci bývají neurčité, takřka chřipkovité, 

jsou spojeny s celkovou slabostí a bolestmi v kostech…“ Tyto věty oprostily po velmi dlouhé době 

Jiřího z Poděbrad od znamení královraha.
22

 

 

2.3.  Jevy související s hoaxem 

 

2.3.1. Propaganda   

 

2.3.1.1. Definice pojmu propaganda    

  

Slovo propaganda pochází z latinského slova propagare, tedy rozhlašovat, rozšiřovat. Jak dále uvádí 

Slovník mediální komunikace, slovo vzniklo z názvu úřadu Sacra congregatia de propaganda fide 

(kolegium kardinálů zodpovědné za misijní činnost katolické církve, založené r. 1622 papežem 

Řehořem XV., v původním významu tedy propaganda znamená víru, která má být rozšiřována).
23

 

Dnes je však vnímána spíše ve významu druhém, který Slovník označuje jako persvazivní. Tzn. jako 

záměrnou a systematickou snahu o formování představ, ovlivňování a usměrňování citů, vůle, postojů, 

názorů, mínění a chování lidí za účelem dosažení takové reakce, která je v souladu s úmysly a 

potřebami propagandisty. Propaganda používá komunikačních prostředků, tj. médií v nejširším slova 

smyslu, především pak prostředků masové komunikace. Představuje úmyslnou manipulaci myšlenek, 

postojů a chování pomocí symbolů. Dochází přitom k vědomé úpravě informací a skutečností (selekce, 

formulace, zkreslování atd.), někdy i ke specifické formě jejich zprostředkování (např. povinný odběr, 

nemožnost konfrontace s jiným zdrojem). (…).
24

 

František Marek (*1913 †1987, pedagog, filosof, psycholog, publicista, překladatel a literát) ve své 

stati Psychologie propagandy (zveřejněné na webu manipulatori.cz) vysvětluje, jak často může dojít 

k záměně propagandy s jinými jevy, které na rozdíl od propagandy mají mít pozitivní dopad. Podle 

Marka nelze propagandu označit za pouhou informaci. Rozdíl mezi informací a propagandou vidí 

v tom, že propaganda má za úkol ideově a citově ovládat obyvatelstvo do té míry, že propagátor je s 

to řídit názory, city, nálady a postoje v libovolnou dobu a v žádané intenzitě
25

.  
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Marek dále uvádí, že propagandu nelze zaměňovat s výchovou. Na rozdíl od výchovy se totiž 

propaganda spoléhá na prostředky iracionální, obcházející inteligentní myšlení těch, jimž je určena. 

Tím, že místo rozumového výkladu používá prostředků iracionálního působení, stává se propaganda 

vážným nebezpečím pro duševní život člověka, neboť jej zbavuje vlastního myšlení a cítění a tím také 

autonomního a odpovědného rozhodování. Vyvolává v člověku trvalý stav nedůvěry ke zprávám, o 

jejichž pravdivosti se nemůže přesvědčovat, a konec konců i obecnou lhostejnost k pravdě.
26

 

 

2.3.1.2. Hoax jako nástroj propagandy   

 

Petr Nutil ve svém článku Hoax jako nástroj propagandy poznamenává, že hoaxy často slouží jako 

jedna z forem propagandistického působení, jež si zdánlivě neklade jiný cíl než upoutání pozornosti 

davu. Ale jen na první pohled. Propagandistická sdělení – a pod tento pojem můžeme úzce tematicky 

zaměřené hoaxy s klidem zahrnout – se zaměřují na emocionální reakce, a to především proto, že pod 

jejich vlivem lidé jednají jinak. Silné emoce lidskou mysl ochromují a vedou k černobílému vidění 

světa, strachu, hysterii či nenávisti. Pod jejich vlivem prostě a jednoduše nejsme schopni informace 

vyhodnocovat racionálně. Tato pozornost je totiž poutána především působením na emoce, například 

vyvoláváním strachu, soucitu či naopak využitím k aktivizaci příznivců a jejich mobilizaci.
27

 

Alexandra Alvarová dodává, že kromě strachu je základní stavební jednotkou propagandy (a stejně tak 

hoaxů) ignorace. Ignorantův svět vytěsní bez uzardění informace, které nezapadají do jeho smýšlení a 

světového názoru, vyřadí je jako nadbytečné, nebo dokonce nepravdivé. Ignorant často není ani 

hlupákem, jen člověkem, kterého rozrušuje mnohočetnost, rozporuplnost, nejednoznačnost, složitost 

informací. Uvidí-li jednoduchou strukturu, která je srozumitelná a podložená jeho emočním 

souhlasem, uklidní se a považuje ji za pravdu.
28

 

 

2.3.2. Konspirační teorie 

 

Podle amerického politologa Michaela Barkuna nebyl termín konspirační teorie nikdy zcela přesně 

definován, navzdory tomu, jak často se používá. Jako by jeho význam byl zřejmý.  
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Základní podstatu konspiračních teorií vidí Barkun ve snaze vysvětlit a vymezit zlo a démonické síly, 

které pomocí něj ovládají svět.
29

 Dále charakterizuje tři principy konspiračních teorií
30

: 

1. Nic se neděje náhodou. I svět vznikl za určitým účelem, byla z něj odstraněna nehoda i náhoda. 

2. Nic není tak, jak se zdá.  Podoba démonických sil je klamná. Ti, kteří ovládají svět, chtějí skrývat 

svou totožnost. 

3. Všechno je propojeno. Konspirační teoretik věří, že se nic neděje náhodou a každá událost souvisí 

s jinou. Je neustále ve střehu, aby mapoval tyto souvislosti. 

Gregor a Vejvodová konspirační teorie zjednodušeně vysvětlují jako příběhy o spiknutí, jejichž 

základní premisou je víra v to, že naše životy ovládá někdo jiný, za různým účelem – od snahy získat 

moc a bohatství ke snaze snížit porodnost. Uvádějí příklady různých odvětví, v nichž se konspirační 

teorie nejčastěji objevují
31

: 

 konspirace o ovládání světa – čipováním, očkováním, odposloucháváním 

 konspirace o sterilizaci společnosti – chemtrails 

 falšování historických událostí – přistání na Měsíci, 11. září 2001 

 falšování historie – Země je placatá 

 popření smrti slavných osobností – Adolf Hitler, Elvis Presley 

 

Michael Butter, který se na konspirační teorie specializuje, vysvětluje, co na nich jejich šiřitele 

přitahuje:  “Umožňují jedinci vystoupit z masy a myslet si o sobě, že objevil jádro pudla. Pokud jsem 

někým, kdo na rozdíl od ostatních pochopil, kdo vládne světu a co stojí za kondenzačními stopami 

letadel na obloze, jsem přece výjimečný.”  K jejich šíření navíc přispívá i fakt, že jsou namířeny proti 

elitám. „Ty jsou buď samy považovány za zlořády, nebo za pouhé figurky v rukách ještě silnějších a 

temnějších sil.“ Počátek konspiračních teorií Butter zasazuje do 18. století. Jejich obliba klesla 

především v období po 2. světové válce – na příkladu masového vyvražďování Židů tehdy společnost 

poprvé výrazně poznala, k jak tragickým důsledkům může víra v celosvětové spiknutí vést.  Z okraje 

pozornosti se konspirační teorie dostaly do popředí díky sociálním sítím a tzv. alternativním webům. 

“Před třiceti lety jste museli investovat hodně času a energie, abyste našli alternativní vysvětlení k 

oficiální verzi přistání člověka na Měsíci.  
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Dnes stačí krátké vyhledávání na Googlu, abyste zjistili cokoli možného třeba o židovských kořenech 

Angely Merkel nebo o třinácti rodinách, které vládnou světu.“
32

 

 

2.4. Rozvoj hoaxů s rozvojem internetu 
 

Jak bylo uvedeno výše, hoaxy vznikaly a šířily se v průběhu dlouhé historie. Nejvíce ale jejich rozvoj 

umožnil internet, který je v současnosti největším zdrojem informací. Na internetu se dá najít vše - od 

dobročinných organizací, přes virtuální knihovny až po návody na pěstování a užívání drog. Internet 

je prostředím, kde neexistují žádné zábrany, lidé se mohou přetvařovat nebo měnit svoji identitu. 

Internet žije a vyvíjí se bez centrální autority. Přestože jednotlivé počítače a sítě mají své vlastníky, 

internet jako takový nikdo nevlastní a neřídí.
33

 

Právě (ne)spolehlivost a (ne)pravdivost informací, (ne)možnost ověřit si jejich důvěryhodnost a 

možnost snadné manipulace bývají považovány za hlavní rizika, která používání internetu mohou 

přinášet.
34

 

Šíření hoaxů v internetovém světě výrazně usnadnil také nástup sociálních médií, a tak se falešné 

zprávy staly mnohem obvyklejšími než kdykoli předtím.
35

  Erik Tabery připomíná, že na rozdíl od 

doby vzniku sociálních sítí je dnes můžeme vnímat především negativně. Dnes je tentýž nástroj stále 

silněji vnímán i jako potenciální hrozba, která se v rukou extremistů a znejistělých občanů může 

změnit ve zbraň namířenou proti demokratické společnosti. V současné době je velmi jednoduché šířit 

do veřejného prostoru lži a manipulace, a je tudíž otázkou, jestli příští impuls ke zhroucení 

svobodných společností do totalitních režimů nepřijde právě ze světa sociálních sítí.
36

 Ne u všech 

uživatelů sociálních sítí je podle Taberyho primárním cílem snaha šířit lež. Uživatelé jen sdíleným 

informacím jednoduše věří, necítí tedy potřebu si informaci ověřit. Když pak dotyčný vidí, že jeho 

příspěvek lidé lajkují či sdílejí, posiluje to v něm dojem, že udělal správně. A už neřeší, že třeba šířil 

lež.
37
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2.5. Nejčastější typy hoaxů 

 

2.5.1. Řetězové zprávy 

 

Řetězové zprávy jsou asi nejznámějším a nejstarším typem internetového hoaxu. Tradiční platformou, 

na které se dodnes posílají, jsou e-maily. Fungují na principu nechanického přeposílání e-mailových 

zpráv, které napsal někdo jiný. Obsah těchto zpráv je většinou bulvární, dryáčnický, útočící na emoce, 

někdy je apolitický (roztomilá zvířátka, přírodní scenérie), někdy je skrytě politický (retro-nostalgie), 

jindy je otevřeně a agresivně politický (podpora Miloše Zemana, útoky na některé politiky, Evropskou 

unii, NATO). Velmi často obsahuje demagogické manipulace (vytrháváním fakt z kontextu a záměrným 

zamlčováním jiných zásadních fakt, která se problému týkají) nebo vyložené lži a smyšlené konspirační 

teorie.
38

 

Alexandra Alvarová je popisuje jako tzv. snow ball maily, neboli „pošli to dál“. Jejich úspěch 

vysvětluje marketingovým prvkem, kterým je osobní doporučení. Jak dokazují marketingové 

výzkumy, více než politické reklamě a podobným metodám věří tomu, co jim doporučí jejich blízcí, 

známí a kamarádi.
39

  

Viz příloha 1, příloha 2 

 

2.5.2. Smyšlené výzvy 

 

S řetězovými zprávami velmi souvisí další typ hoaxu, který bychom mohli označit jako smyšlenou 

výzvu. Adresáti těchto zpráv bývají vyzýváni k jejímu sdílení, údajně tak mohou pomoci někomu 

nemocnému nebo v ohrožení života. Na sociální cítění adresátů cílí autoři smyšlené výzvy přiloženou 

fotografií nemocného. Ve většině případů se jedná o dítě. 

Podle Josefa Džubáka a týmu HOAX.cz je pomoc podmiňovaná šířením takové zprávy nesmysl, ať už 

například z hlediska technického (sledování by ztěžovaly antispamové filtry a podobné ochrany, 

různorodost poštovních klientů a různá mutace práv při jejich přeposílání), tak například i finančního 
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(e-maily se šíří pyramidovým způsobem. Přestože slíbená částka může být nepatrná, v několika 

úrovních poctivého přeposílání by narostla do mnoha miliónů).
40

  

 

2.5.3. Zábavné hoaxy 

 

Zábavné hoaxy nejsou už díky svému přívlastku brány za závažné. Ačkoli se nezakládají na pravdě, 

jejich hlavní myšlenka nemá politický podtext a jejich sdílení nemá za důsledek ovlivnění výrazného 

počtu lidí nebo zesměšnění/diskreditaci veřejně činné osoby (politika, prezidentského kandidáta 

apod.). Příkladem může být sdílení fotografie, na níž má údajně být mořská panna, která měla 

vyplavat z moře na Floridě.
41

 Reálně vypadající mumie mořské panny je však ve skutečnosti jen 

jedním z výtvorů umělce Juana Cabana.
42

  

 

2.5.4. Poplašné zprávy 

 

Šíření poplašné zprávy bývá jedním z nejčastějších hoaxů, které se objevují. Důvodem je 

jednoduchost, s jakou lze tento typ hoaxu vymyslet nebo vytvořit a následně sdílet. Velké množství 

takových hoaxů se objevovalo v období uprchlické krize v roce 2015. Jeden z nejznámějších zveřejnila 

na svém facebookovém profilu sedmačtyřicetiletá žena z Dačicka. Ve svém statusu napsala, že 

„skupina arabských „uprchlíků“ bezdůvodně podřezalo veškerá hospodářská zvířata u našeho 

souseda, drobného zemědělce. Přežil pouze kůň, který byl bezpečně zavřený. Po policejní akci s 

termovizemi jich bylo deset pochytáno, dalších cca 80 bylo dopadeno v okolí Starého města pod 

Landštejnem. Tam dokonce zabrali obydlený dům. Sdělovací prostředky o tom samozřejmě mlčí. 

Prosím sdílejte, šiřte.“
43

 Viz příloha č. 3 

Případ vyvolal paniku, ujala se ho dokonce Policie ČR: „Na základě podnětu občana dačičtí policisté 

zajistili důkazní materiál. Celý případ precizně zadokumentovali a prošetřili.  
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Dne 17. července zahájili úkony trestního řízení, neboť žena, jenž zveřejnila  úmyslně tuto nepravdivou 

zprávu, může být podezřelá z přečinu šíření poplašné zprávy.“
44

 K trestnímu stíhání ale nakonec 

nedošlo, státní zástupkyně návrh na potrestání nepřijala. Důvodem bylo to, že žena měla čistý trestní 

rejstřík a že se za sdílení zprávy omluvila.
45

 

 

2.5.5. Hoaxové petice 

  

Jednou z méně častých forem přeposílaných hoaxů mohou být i smyšlené petice, případně petice, které 

v době rozesílání už neexistují. V roce 2006 došlo k rozesílání petice proti státním maturitám. 

Samotná zpráva o hrozící povinné maturitě z matematiky byla napsána velmi neprofesionálním 

způsobem, podivně působila i e-mailová adresa, na kterou měli adresáti přeposílat svůj souhlas spolu 

se jménem, příjmením a školou, kterou navštěvují. O nepravosti petice mnohem více svědčilo zjištění 

serveru HOAX.cz, že v době rozesílání emailu už tato petice dávno nebyla aktuální – pocházela 

z konce 20. století.
46

 

 

2.5.6. Falešné citáty známých osobností 

 

Tento typ hoaxu je oblíbeným nástrojem především v souvislosti s muslimskými uprchlíky či islámem 

jako takovým. Jedním z nejznámějších je například falešný citát Jana Wericha, zveřejněný v roce 

2015, který měl pronést 23. září 1938 v (tehdy) Československém rozhlase.  

Herec měl odpovědět na to, co si myslí o nacistech. Podle citátu je měl přirovnat k „mohamedánům, 

kteří přijdou k vám domů a nejdřív se tváří mile, ale pak vám zakáží jitrničky, pivo a děvčatům sukně. 

A vy ani nevíte jak, ocitnete se v mešitě a musíte se modlit k aláhovi, aby vás neukamenovali.
47

 

Jako první zveřejnil fotografii s falešným citátem parodický facebookový profil Jiřího Ovčáčka, 

mluvčího prezidenta ČR.  
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Řada uživatelů sociální sítě ale fakt, že se jedná o podvrh, nepostřehla, citát se začal masově šířit po 

sociálních sítích. Jako reálný ho sdílela například právnička a známá kritička islámského náboženství 

Klára Samková.
48

  Viz příloha č. 4 

Informaci, že se jedná o hoax, zveřejnil i samotný Český rozhlas: Po sociálních sítích začala kolovat 

fotografie s údajným citátem Jana Wericha srovnávající islám s nacismem. Tato věta údajně zazněla 

ve vysílání rozhlasu 23. záři 1938. Český rozhlas prošel svůj archiv, přehled vysílání i noviny a žádné 

takové prohlášení nenašel. Víme, že Jan Werich ten den měl jiné starosti, neboť vozil vojáky během 

mobilizace a můžeme s největší pravděpodobností říct, že se jedná o podvrh. Zároveň se ohrazujeme 

proti zneužívání dobrého jména Českého rozhlasu.
49

 

 

2.6.  Jak poznat hoax 

 

Aby byl hoax úspěšný a motivoval čtenáře k dalšímu sdílení,  musí podle Petra Nutila splňovat 

několik kritérií. Většinou obsahuje vyhrocené, lákavé a emotivní téma. K tomu je často využíván 

princip takzvaných 3S – strachu, smrti a sexu – tedy témat, která lidskou mysl přitahují zcela 

automaticky. Stejně tak musí taková zpráva obsahovat neodolatelný titulek.
50

 Titulky, které lidé – na 

rozdíl od malých písmenek v těle článku – vždycky čtou, musejí být podle Alexandry Alvarové 

expresivní, sugestivní, v rozkazovacím nebo tázacím způsobu
51

.  

Příklady takových titulků uvádí v pravidelných měsíčních přehledech
52

 web Čeští elfové (označující se 

jako občanské hnutí, které mapuje, analyzuje a aktivně bojuje proti cizím dezinformačním kampaním 

na českém internetu
53

): 

 Nemáte mozek? Tak mazejte na Letnou. Tam se setkáte se svými blízkými – Rukojmí.cz 

 Podvod, sviňárna. EU z nás dělá pitomce a vymýšlí čím dál větší kraviny, účtuje rocker Aleš 

Brichta – Parlamentní listy.cz 
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 Společná sebevražda pučistů na Letné: Kdyby trapnost nadnášela. Ten v hnědém stejnokroji 

to zase nezvládl. Soros mu i tak zaplatí. Pražáci slavili převrat k další totalitě. Kalousek na 

hrad? Ultimátum demokracii – Protiproud 

 Jak Václav Havel pomáhal Sorosovi. Fiala „načůral“ sluníčkářům do mraveniště. Pražské 

kavárně se bude čoudit z uší  - Sputnik News 

Hoaxy vcelku často využívají princip autority – to znamená, že se zaštiťují známými osobnostmi (ať už 

se jedná o přímé doporučování, nebo třeba připisování falešných výroků slavným lidem), anonymními 

experty, vědci anebo velkými institucemi či firmami. Dalším a podle Nutila často nezbytným znakem 

hoaxu je, že vyzývá čtenáře, aby jej dále šířili a sdíleli. Toto naléhání se mnohdy spojuje s tvrzením, že 

jde o informaci, kterou oficiální kruhy tají. Nezáleží příliš na tom, zda o tom mají mlčet média, vlády, 

nebo farmaceutické společnosti. Cíl je stejný.
54

 

K dalším znakům hoaxu můžeme přiřadit i nedůvěryhodné zdroje („zdroj z blízkého okolí“, 

„nejmenovaný zdroj“, „zdroj, který si nepřeje být jmenován“ apod.), případně jejich úplnou absenci, 

nemožnost dohledat autora článku (jako autor bývá označena celá redakce, jméno autora chybí 

úplně, případně se o něm kromě jména/přezdívky nedají zjistit žádné další informace), nálepkování a 

hanlivá pojmenování zcela nevhodná a neobjektivní (nejčastěji se objevující havloidi, pražská 

kavárna, sluníčkáři, muslimáci, lepšolidi, slušnočeši atd.), neméně častým znakem hoaxů či 

smyšlených článků jsou i četné pravopisné a gramatické chyby a překlepy.
55

 

Jako dezinformační nástroj lze také označit manipulaci pomocí fotografií. Příkladem může být 

fotografie, kterou na Facebooku v roce 2015 (tedy v době uprchlické krize) sdílelo více než 600 lidí. 

Na fotografii je údajně armáda uprchlíků v italském přístavu.  

Ve skutečnosti snímek pochází z roku 1991 - je na něm italská loď Vlora, která byla v albánském 

přístavu Drač napadena davem přibližně dvaceti tisíc utečenců, a kapitán byl donucen odvézt tyto lidi 

do Itálie. Většina uprchlíků byla vrácena zpět do Albánie
56

. Rozhodně se nejednalo o aktuální 

fotografii „armády statných muslimů mířících do Evropy“ a „zkupinu válečníků“, která „se vyřádí 

stejně jako u nich v Africe, ženy odvedou do otroctví, vžem mužům starým mladým podřežou hrdlo“, 

jak se snaží podsouvat původní facebookový příspěvek. Viz příloha č. 5 

Často také dochází k úpravě fotografií pomocí jejich oříznutí a použití jen části - za účelem vyvolání 

mylné nebo zavádějící informace (podrobnější informace v kapitole 3.2.3 Fotografie s Angelou 

Merkel). 
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3. Praktická část  
 

3.1.  Prezidentské volby v České republice 2018 
 

První kolo historicky druhé přímé volby prezidenta České republiky probíhalo ve dnech 12. a 13. 

ledna 2018. Dne 24. listopadu zveřejnilo ministerstvo vnitra seznam devíti kandidátů, kteří splnili 

jednu z podmínek, tzn., získali 50 tisíc podpisů od občanů, podporu 20 poslanců, nebo 10 senátorů. O 

hlasy občanů se opírali stávající prezident Miloš Zeman (104 000 podpisů), bývalý předseda 

Akademie věd ČR Jiří Drahoš (přes 141 000 podpisů) a textař, producent a bývalý majitel sázkové 

kanceláře Fortuna Michal Horáček (asi 87 000 uznaných podpisů). Podporu nejméně dvaceti 

poslanců získali hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig, kandidát Realistů a šéf Asociace 

obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek a bývalý předseda představenstva 

mladoboleslavské Škody Auto a hokejového svazu Vratislav Kulhánek. Senátorské podpory se 

dočkal bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, lékař a aktivista Marek Hilšer a bývalý premiér 

Mirek Topolánek.
57

  

Volební účast v prvním kole byla 61, 92 %. Z prvního kola vyšel vítězně Miloš Zeman, kterého 

zvolilo 38, 56 % voličů. Jeho soupeřem do druhého kola se stal Jiří Drahoš, kterému hlas dalo 26, % 

voličů. S větším odstupem obsadil třetí místo Pavel Fischer (10, 23 %), čtvrtý byl s 9, 18 % Michal 

Horáček. 8, 83 % hlasů připadlo Marku Hilšerovi. Pro zbylé čtyři kandidáty hlasovalo vždy méně než 

5 % voličů. Zatímco v České republice zvítězil Miloš Zeman, volby Čechů v zahraničí byla úplně jiná. 

U nich drtivě zvítězil Jiří Drahoš, pro kterého hlasovalo 45, 22 % voličů žijících mimo ČR. Druhé 

místo s propastným rozdílem na první připadlo Pavlu Fischerovi (20, 51 %). Vítěz 1. kola v ČR, Miloš 

Zeman, se umístil dokonce až pátý, se ziskem 7, 47 %.
58

 

Jiří Drahoš vyhrál rovněž v Praze (35, 03 %), pro druhého Miloše Zemana hlasovalo celkem 22, 44 % 

voličů. Ze zbylých 12 krajů zvítězil Drahoš v osmi, Miloš Zeman ve čtyřech (Jihlava, Ostrava, Ústí 

nad Labem, Karlovy Vary).
59

 Miloš Zeman dominoval ve většině českých obcí.
60
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Rozpolcenost hlasů (krajská města versus obce nebo Česká republika versus zahraničí) dala tušit, jak 

vyhrocené bude druhé kolo prezidentské volby právě mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem, 

které bylo stanoveno na 26. a 27. ledna 2018. 

Vítězem druhého kola se stal Miloš Zeman, který tak obhájil svůj mandát. Hlasovalo pro něj 51, 36 % 

voličů (přesně 2 853 390 hlasů), poražený Jiří Drahoš měl podporu 48, 63 % (2 701 206 hlasů).
61

 A 

právě v období čtrnácti dnů mezi prvním a druhým kolem se hoaxů objevovalo nejvíce. 

 

3.2.  Hoaxy týkající se vybraných prezidentských kandidátů 

 

3.2.1. Miloš Zeman  

 

Dezinformací, které se týkaly Miloše Zemana, bylo výrazně méně než u jeho protikandidáta z druhého 

kola, Jiřího Drahoše. Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace, pro 

server iRozhlas uvedl: „Existují i protizemanovské dezinformace, ale ten poměr k protidrahošovským  

je 30:1.“
62

 

Nutno dodat, že přestože dezinformací spojených s osobou Miloše Zemana je výrazně méně, vzhledem 

k jejich formě, zdrojům a způsobu šíření působily důvěryhodným dojmem – především proto, že se 

nešířily prostřednictvím webů, které bývají označovány za dezinformační.  

 

3.2.1.1. Automatický postup Miloše Zemana do 2. kola 

 

Informace, že Miloš Zeman jako současný prezident postupuje do druhého kola automaticky, a není 

tedy potřeba mu dávat hlas v kole prvním, zazněla poprvé v satirickém pořadu Jindřicha Šídla Šťastné 

pondělí 8. ledna 2018.
63

 Ačkoli byla informace vzhledem k typu pořadu myšlena jako vtip a nadsázka, 

začala se masově šířit po sociálních sítích.  
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Dvanáctého ledna se objevila zpráva, že Policie ČR prošetřuje šíření této informace jako maření 

přípravy a průběhu voleb – v Ostravě- Zábřehu se některým lidem ve schránkách objevil leták 

s obdobnou výzvou, jejíž autoři se zřejmě satirickým pořadem Jindřicha Šídla inspirovali
64

, viz 

příloha č. 6 

Ve stejný den také vydalo prohlášení Ministerstvo vnitra, které šíření informace o automatickém 

postupu Miloše Zemana označilo jako dezinformační kampaň a šíření informace za trestný čin maření 

přípravy a průběhu voleb podle § 351 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku ve znění pozdějších 

předpisů.
65

 

Od lživých letáků se na svých sociálních sítích distancovali někteří protikandidáti (Jiří Drahoš, Mirek 

Topolánek). To, že je rozdíl mezi satirou v pořadu a anonymní distribucí do schránek, vyjádřil i autor 

pořadu Šťastné pondělí Jindřich Šídlo: „Za dezinformaci jsou považovány rozesílané letáky, které mně 

opravdu nepřišly jako dobrý nápad. Tím se snad intenzivněji zabývá policie. Ale vtip v satirickém 

pořadu, kde je tučně napsáno 'toto je satira', je něco jiného, než když někdo vytiskne letáky a 

distribuuje je do schránek.“
66

 

V březnu 2018 ostravská policie trestní oznámení kvůli šíření dezinformací odložila. Nepodařilo se 

zjistit autora a podle mluvčí ostravské policie Gabriely Holčákové „nebyly zjištěny skutečnosti, jež by 

nasvědčovaly spáchání trestného činu“.
67

 

 

3.2.1.2. Miloš Zeman a rakovina 

 

Další, asi nejzávažnější dezinformaci, se rozhodl řešit soudní cestou přímo Miloš Zeman.  

Sedmého  listopadu 2017 zveřejnil dnes už bývalý brněnský radní Svatopluk Bartík na svém 

facebookovém profilu informaci, že Miloš Zeman „má rakovinu, metastáze na více místech, svou 
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diagnózu zná už cca 3 týdny, odmítl léčbu a zbývá mu 3 až 7 měsíců života“. Dále Bartík píše, že 

„zdroj z pochopitelných důvodů nezveřejňuje“ a že „je vysoký veřejný zájem na tom, aby to veřejnost 

věděla, protože jde o nejvyššího státního činitele, navíc v období sestavování vlády a době, kdy Zeman 

znovu kandiduje na prezidenta“. Tento status dnes už na profilu Bartíka není k nalezení, i po jeho 

smazání má jeho kopii řada médií.
68

 Viz příloha č. 7. 

Ještě toho dne odpoledne zareagoval na svém twitterovém účtu mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. 

Bartíkův status označil za „odporné lži“ a toho, kdo je šíří, za „lidský odpad“. Zároveň informoval, že 

na S. Bartíka bude podána žaloba a trestní oznámení.
69

 

Další den, 8. listopadu, mluvčí dále informoval, že na S. Bartíka bylo podáno trestní oznámení pro 

podezření z trestného činu pomluvy a také žalobu na ochranu osobnosti.
70

 Na oficiálních stránkách 

Hradu se ten den ke kauze objevilo vyjádření MUDr. Miloslava Kalaše, ošetřujícího lékaře prezidenta 

republiky: „Současný zdravotní stav pana prezidenta po kontrolních, klinických i laboratorních 

vyšetřeních v žádném případě nepotvrzuje lživé informace o jeho vážném zdravotním stavu. Jedná se 

o zcela vymyšlené, ničím nepodložené zprávy.“
71

  To bylo jediné vyjádření, které ohledně prezidentova 

zdravotního stavu Hrad zveřejnil.  Prezidentovu zdravotní zprávu Hrad ukázat odmítl. Podle mluvčího 

Jiřího Ovčáčka by veřejnost měla věřit ošetřujícímu lékaři pana prezidenta.
72

 

Devátého listopadu řekl Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem na adresu Svatopluka Bartíka:  

„Kdybych použil svého oblíbeného výrazu, že ten člověk je svi*ě, tak mě zase někdo obviní z 

vulgarismu. Ale on je svi*ě, protože tohle se prostě nedělá.“  

Uvedl také, že kromě omluvy bude po Bartíkovi vyžadovat také pětimilionové finanční odškodnění. 

Bartíkovo tvrzení může podle Zemana přesvědčit „slabší povahy" k tomu, aby ho nevolily.
73
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Policie případ odložila 18. prosince 2018, nepomohla ani stížnost JUDr. Marka Nespaly, právního 

zástupce Miloše Zemana. Případ pokračoval 4. března 2019, kdy tehdejší ministr spravedlnosti Jan 

Kněžínek podal stížnost pro porušení zákona. Nejvyšší soud ji 17. července zamítl jako 

nepřípustnou.
74

 Civilní spor pokračoval nadále. Bartík se omluvil za formu, kterou informaci sdílel, na 

jejím obsahu ale nadále trval.  V únoru 2019 uvedl pro ČTK soudní znalec a lékař Pavel Šlampa: 

„Jednoznačně jsem z pozice znalce v posudku uvedl, že provedená vyšetření (laboratorní vyšetření 

krve, moče a CT vyšetření) k tomuto datu (7. listopadu 2017) u pana prezidenta nepotvrzují přítomnost 

pokročilého zhoubného nádoru a ani nepotvrzují indicie časného zhoubného nádoru. To nepotvrdila 

ani doplňující vyšetření ze dne 14. listopadu 2017.“
75

 Je tedy zcela zřejmé, že informace, které ve 

svém statusu sdílel Svatopluk Bartík, se nezakládaly na pravdě. Sám Miloš Zeman v pořadu Týden 

s prezidentem označil Bartíkova slova za pokus ovlivnit výsledky voleb. A podle něj úspěšný. 

„Podívejte se, kolik lidí si řekne, je nám třeba i sympatický, ale když se o něm říká, že umírá na 

rakovinu, no tak ho necháme dožít a nebudeme ho tahat do nějaké volební kampaně,“ řekl Zeman.
76

  

Zda dezinformační zpráva o údajné rakovině Miloši Zemanovi ubrala nějaké hlasy, nelze soudit. 

Pokud k tomu došlo, je otázkou, zda tomu svým jednáním nepomohl sám prezident, respektive lidé 

z jeho okolí, a to odmítnutím zveřejnit prezidentovu zdravotní dokumentaci. Označit kohokoli bez 

odpovídajících důkazů (tedy bez konkrétního zdroje) za onkologicky nemocného, navíc z pozice 

komunálního politika, kterému lidé důvěřují, jistě není v pořádku. Na druhou stranu k těmto 

spekulacím přispívalo i neustálé mlžení okolo zhoršujícího se zdravotního stavu prezidenta i neochota 

zveřejnit jeho zdravotní dokumentaci. Podrobnější písemné informace o zdravotním stavu prezidenta, 

tedy i popření toho, že by mohl mít rakovinu, do konání prezidentských voleb zveřejněny nebyly. 

V kontextu toho, kolik dezinformací a hoaxů kolovalo o protikandidátech Miloše Zemana a jak se 

k nim sami kandidáti stavěli (viz kapitola Jiří Drahoš a jeho údajná spolupráce s StB) působí v této 

kauze úsměvně prohlášení hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, podle kterého „(…) soud totiž posvětil, 

že kdokoliv může o komkoliv lhát. V době boje s dezinformacemi je to precedentní průlom. Neblahý ve 

svých důsledcích.“
77

 Toto vyjádření je rozporuplné i vzhledem k tomu, že ze lží byl u soudu několikrát 

usvědčen sám Miloš Zeman. 
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3.2.1.3. Ivana Zemanová v hidžábu 

 

Další smyšlené zprávy týkající se Miloše Zemana byly spíše zábavného charakteru. Řadou svých 

voličů je Zeman oceňován pro svůj postoj k migrační krizi a k islámu. Na adresu muslimů proslul 

kontroverzními výroky, za které je ovšem některými voliči uznáván. Jedním z hlavních důvodů, proč 

se lidé rozhodli podpořit Miloše Zemana, je právě jeho postoj k migrační krizi. V hromadně 

rozesílaných e-mailech je anonymními autory označován za někoho, kdo Českou republiku před 

migranty ochrání. Viz příloha č. 8.  

Některá média informovala o situaci, kdy se na zahraniční cestě v roce 2015 ve Spojených arabských 

emirátech oblékla první dáma Ivana Zemanová do hidžábu – tradičního muslimského šátku.
78

 Kromě 

týdeníku Echo24 to byla už jen bulvární média Blesk a Aha, která tuto informaci zvolila rovnou jako 

senzační titulek („Co je to za muslimku? Česká první dáma Ivana Zemanová!“
79

). Někteří Zemanovi 

odpůrci zveřejnili na svých sociálních sítích fotku Ivany Zemanové v hidžábu – bez jakéhokoli 

doplňujícího a vysvětlujícího textu. Pod fotkou se ihned strhla lavina komentářů, že se jedná o 

fotomontáž a jasný podvrh. Jednu z koláží, které kolovaly po internetu, doplňoval i tento text: Zeman 

nechal před muslimy zahalit svou ženu. Zradil tak nejen jí, ale celý český národ!!! Proto dál nemůže 

být českým prezidentem!!  Viz příloha č. 9. 

 

3.2.2. Jiří Drahoš 

 

O Jiřím Drahošovi se v průběhu prezidentských voleb objevovalo největší množství hoaxů a 

vymyšlených zpráv ze všech kandidátů. Šířily se různými kanály – od e-mailové komunikace, sociální 

sítě i články na dezinformačních webech.  

Objevovaly se úsměvné zprávy (tou nejbizarnější byla fáma, že má Jiří Drahoš ve svých brýlích 

zabudované naslouchátko, v němž mu někdo radí s odpověďmi v televizních debatách).
80

 Kromě 

takovýchto hoaxů se ovšem šířily i mnohem závažnější, které musel vyvracet sám Jiří Drahoš.  
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Po prezidentských volbách na některé z níže uvedených hoaxů poukázal například muž, který podal 

stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ve věci ovlivňování voleb pomocí právě těchto hoaxů.
81

  

 

3.2.2.1. Spolupráce s StB, nařčení z pedofilie  

 

Zřejmě vůbec nejzávažnější dezinformací, která v průběhu prezidentské kampaně i samotné volby 

očerňovala Jiřího Drahoše, se týkala jeho údajné spolupráce se Státní bezpečností a nařčení 

z homosexuální pedofilie. V oficiální stížnosti stojí: V rámci této kampaně byly o Jiřím Drahošovi 

nepravdivě zveřejněny zprávy, že byl spolupracovníkem StB, který byl ke spolupráci donucen kvůli 

svým homosexuálně pedofilním sklonům. Spolupráce s StB měl využívat k získání zahraničních stáží a 

krádežím nápadů svých spolupracovníků. Jeho výkony při spolupráci měly být nadstandardní a měl 

donášet i na své kolegy z pěveckého sboru.
82

 

Poprvé se text o spolupráci Jiřího Drahoše se Státní bezpečností začal šířit v červenci 2017, tedy 

v době kampaně a půl roku před samotnou volbou prezidenta v lednu 2018. V textu, který se masově 

šířil pomocí e-mailů i příspěvků na sociálních sítích a ve skupinách, stálo: „Podle zápisků kpt. StB ing. 

Jana Šandy, 2. správa, řídícího důstojníka Drahoše, viz ÚSTR: Drahoš byl v roce 1985 získán Státní 

bezpečností pro spolupráci, záminkou k jeho získání byla jeho záliba v nezletilých chlapcích. Protože 

byl důvěrníkem StB, nemusel vstoupit do KSČ stejně, jako i jiní konfidenti StB , jeho řídící důstojníci 

ho poslali v roce 1985 na roční stáž do SRN. Jeho svazek byl skartován v prosinci 1989, krycí jméno 

Drahoše - "Bas", patrně proto, že zpíval ve sboru, někdo tvrdí, že "Akademik". Drahoš svým kolegům 

kradl nápady, proto má několik spoluautorství na různých patentech, existují svědectví: "Buď budu 

uvedený jako spoluautor nebo nebude žádný patent." Sluníčkáři byl vybrán pro snadnou vydíratelnost 

a poslušnost. Lidé z tvrdého bolševického jádra Charty mají k dispozici kopii jeho skartovaného 

svazku StB. Sluníčkáři ho chtějí vykreslit jako moudrého, národ spojujícího vědce, takového 

novodobého Masaryka ...“
83

 

Jiří Drahoš zveřejnil negativní lustrační osvědčení. Jeho spolupráci s StB v srpnu vyloučila také 

Světlana Ptáčníková, ředitelka Archivů bezpečnostních složek. V rozsáhlém dopise Ptáčníková mj. 

informuje: „V evidencích spravovaných Archivem bezpečnostních složek nebyl k osobě Jiří Drahoš, 

nar. 20. 2. 1949, k rozhodnému období do 15. 2. 1990 dohledán archivní materiál. Jméno pana 

Drahoše bylo prověřeno ve všech dostupných evidencích včetně kartotéky bývalé Správy pasů a víz 
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SNB, ale žádný záznam, odkazující na existenci archiválií ve správě Archivu bezpečnostních složek s 

přímým vztahem k panu profesoru Drahošovi, nebyl nalezen.“
84

 

Dále Ptáčníková poukazuje na řadu chyb, které se v šířeném textu nacházejí, například: „Pasáž „Velká 

část zaměstnanců ČSAV byla vedena ve svazku SU jako tzv. kádry rezidentního určení (KRU). Úkolem 

byla jejich příprava pro uplatňování poznatků získaných ze zahraničních stáží“ neodpovídá praxi 

bezpečnostních složek, která se odráží v dochovaných archiváliích. Jasně z nich vyplývá, že 

zaměstnanci vědeckých ústavů, kteří byli z nějakého důvodu zájmovými osobami StB, byli vedeni zcela 

v souladu s platnými směrnicemi v běžném systému svazků. Termín “svazky speciálního určení“, není 

znám ani mně, ani mým kolegům – správcům svazkových fondů. Stejně je tomu u „kádrů rezidentního 

určení“. Žádná taková „kategorie“ dle nám známých rozkazů a směrnic neexistovala.“
85

 

K šíření textu přesto docházelo stále, několikanásobně vzrostlo po prvním kole prezidentské volby.  

Třináctého ledna 2018, ve 23:46, tedy jen několik hodin po postupu Miloše Zemana a Jiřího Drahoše 

do druhého kola volby, zveřejnil svůj text na serveru Parlamentní listy Petr Cvalín (podle dostupných 

informací člen KSČM, někdejší člen okresního výboru a mediální komise KSČM v Domažlicích, 

kromě Parlamentních listů přispívá rovněž na weby Aeronet, Rukojmí nebo bez-cenzury.com). Ve 

svém článku Nová fakta o Jiřím Drahošovi kromě několika dalších spekulací zmiňuje, že si „se 

zájmem přečetl menší článek od člověka, který prý osobně zná Drahoše.“ Cvalín dále cituje autora, 

jehož jméno si nepamatuje a ani by ho neřekl, že lidé z tvrdého jádra Charty 77 mají k dispozici kopii 

Drahošova „skartovaného svazku StB, ale i další materiály ohledně jeho sexuální úchylky a ututlaných 

případů, také důkazy zahlazení jeho krádeží výměnou za nadstandardní výkony při spolupráci s StB a 

konečně vydírání kolegů ohledně spoluautorství na patentech.“
86

 

Článek Petra Cvalína měl na internetu poměrně velký dosah. Celkový počet různých interakcí na 

Facebooku dosáhl čísla 22 776. Komentovalo jej 10 259 uživatelů, 6 335 sdílelo
87

.  

Stejný autor napsal osmnáctého ledna 2018 článek na podobné téma i pro server Aeronet. 

V rozsáhlejším textu s názvem Antidemokrat Jiří Drahoš, alias “Bas” aneb jeho utajená minulost. O 

věcech jako je EU a NATO se prý nemá rozhodovat v referendech. Tečka! Cvalín odkazuje na 

dokumenty, které kolovaly po internetu v létě. V dalších odstavcích zmiňuje fakt, že po prvním kole 

přijel Jiřího Drahoše podpořit neúspěšný kandidát Michal Horáček.  

                                                           
84

Vyjádření ředitelky Archivů bezpečnostních složek - Jiří Drahoš. Jiří Drahoš [online]. [cit. 16.04.2020]. 

Dostupné z: https://www.jiridrahos.cz/vyjadreni-reditelky-archivu-bezpecnostnich-slozek/ 
85

 Tamtéž. 
86

Nová fakta o Jiřím Drahošovi | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran. Úvodní strana | 

ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran [online]. Copyright © [cit. 16.04.2020]. Dostupné z: 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Petr-Cvalin-33609/clanek/Nova-fakta-o-Jirim-Drahosovi-83404 
87

Zjišťování konkrétních čísel (počet interakcí na sociálních sítích, počet sdílení a komentujících atd.) proběhlo 

pomocí CrowdTangle – platformy pro sledování sociálních sítí a vyhledávání obsahu sociálních sítí. 



35 
 

A to je podle Cvalína jedním z důkazů, že Jiří Drahoš s StB spolupracoval, protože Michal Horáček 

„dle některých zdrojů předložil zfalšované lustrační osvědčení, zamlčel hospitalizaci v psychiatrickém 

ústavu, či se snad i věnoval nelegálním sázkám na dostihy. Mimochodem, M. Horáček byl v 80. letech 

tajnou službou vytipován ke spolupráci. A to s krycím jménem Sázkař. Žel musíme konstatovat, že o 

jeho činnosti nelze dnes nic zjistit a to ani z dochovaných záznamů policie před rokem 1989.“
88

 To je 

podle Cvalína důležitým faktem – „když M. Horáček prohrál v prezidentských volbách, vyjádřil 

podporu Drahošovi, o kterém, jak jsem psal, se spekuluje, že taktéž spolupracoval s tajnou službou. 

“Čistý politik podpořil druhého čistého politika”.“ Na konci článku stojí výzva autora i redakce 

k podpoře stávajícího prezidenta Miloše Zemana: Šiřte a sdílejte tyto informace na sociálních sítích a 

v emailech svým přátelům, kamarádům a známým a připojte se k boji za záchranu budoucnosti naší 

země v nadcházející volbě prezidenta republiky. Pomozte svými silami a aktivitou otevřít oči lidem, 

kteří jsou zaslepeni mediální nálepkou a mainstreamovou propagandou ve prospěch Jiřího Drahoše. 

Připojte se k lidovému hnutí za znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem ČR. Děkujeme!
89

 

Tento článek na Facebooku sdílelo 365 lidí. Celkově na něj zareagovalo 1333 uživatelů.  

Asi nejkontroverznější text o Jiřím Drahošovi a jeho údajné spolupráci s StB napsal Ferdinand Pištora 

pro Vlastenecké noviny 22. ledna 2018. V článku s titulkem Homosexuální pedofil na Hrad nepatří  

Pištora píše, že informace o Drahošově spolupráci a zálibě v nezletilých chlapcích se šíří nejen po 

internetu, ale „i z cela důvěryhodných zdrojů. Sám prezidentský kandidát na to nijak výrazně 

nereagoval, jelikož by pak mohl některý chlapec být osloven a veřejně vystoupit, pokud již není 

uplacen, aby mlčel.“
90

 Text pokračuje stručným textem: „Informaci o homosexuální pedofilii 

dementovala pouze jeho manželka a to ještě hystericky jako fena ochranitelka. Takto se vesměs, ale 

chovají ženy, které se svými muži intimně nežily, viz zrůda Havel a jeho Olga, která mu byla spíše 

matkou. Tyto ženy vesměs deviace svých mužů znají a tolerují je. Nastoupení Drahošové do kampaně 

může mít jediný cíl: Krýt sexuální minulost, ale třeba i přítomnost jejího manžela. Je tedy Jiří Drahoš 

homosexuální pedofil? Měl by prokázat opak, nechat se vyšetřit, aby dokázal, že šířené informace jsou 

jen StBácké pomluvy, když podle něj to šíří nějaký StBák. Nebo chcete jí rakouskou cestou? Tam už 

pedofilního homosexuála prezidentem mají.“
91
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Vulgární a ničím nepodložený článek s řadou gramatických chyb a překlepů měl přitom jeden 

z největších dosahů – jen na Facebooku byl zveřejněn 992krát, sdílen 763krát. Objevil se ve více než 

pěti stech facebookových skupinách, ve kterých se dostal celkem k 48 974 uživatelům.  

V případě této dezinformace řekl Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální komunikace, že 

se téměř s jistotou jedná o organizovaně vytvořený hoax. „Není možné, aby někdo vytvářel takto se 

doplňující informace. Jeden napíše, že Drahoš byl v StB, druhý jméno jeho vyšetřovacího důstojníka, 

který reálně existuje. Třetí zpráva pak tyto informace doplňuje. To přece nemůže vzniknout izolovaně. 

Už jen to, že daleko víc dezinformací bylo proti Drahošovi, vypovídá o tom, že to není náhodný jev,“ 

zhodnotil Kopecký tento hoax pro server iRozhlas.
92

 

 

3.2.2.2. Postoj k migraci, Výzva vědců  

 

Tématem, které prostupovalo prezidentskou volbou 2018 a zásadně ovlivnilo jejich průběh, byla 

migrační krize a s ní spojený postoj jednotlivých prezidentských kandidátů k této problematice. 

Zatímco Miloš Zeman byl v řetězových e-mailech označován za ochránce České republiky před 

islamizací a likvidací národa, Jiří Drahoš byl naopak vykreslován jako vítač nebo ten „kdo chce 

migranty“, viz příloha č. 10. Drahoš získal od svých odpůrců nálepku vítač především ze dvou 

důvodů. Tím prvním bylo podepsání tzv. Výzvy vědců. Hned úvodní preambule Výzvy říká, že „jejím 

cílem není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace ani agitovat za konkrétní kroky ve vztahu 

k uprchlíkům“, ale „důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a 

všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým 

hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k 

dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti.“
93

 

V příspěvcích, které Jiřího Drahoše označují za někoho, kdo chce v České republice migranty a je pro 

jejich přijímání, jsou použity jen útržky této výzvy. Věty, které jsou vytrženy z kontextu a dány 

k sobě, aby vytvořily dojem, že cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o nutnosti přijmout muslimské 

uprchlíky. 
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Už zmiňovaný Petr Cvalín ve svém článku Jiří Drahoš, který považuje občany za nesvéprávné, se 

podvolí nátlaku z Berlína. V roce 2015 podepsal výzvu vědců na podporu přijímání migrantů v 

Evropě! na webu Aeronet píše, že „k podepsání této výzvy J. Drahoše vybudil jeho soukromý názor. 

De facto názor, že by ČR měla pomáhat “uprchlíkům”.“
94

 

Nic takového se ve výzvě přímo nepíše. Stojí v ní: „Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být 

zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na 

základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich 

etnická či náboženská identita.“ 
95

  

Web Rukojmí.cz (autor neuveden) je v článku Jiří Drahoš – kolaborant a vítač migrantů toho názoru, 

že „výzva je v podstatě psaná tak, že z osob, které upozorňují na rizika spojená s imigrací dělá 

hlupáky, nacisty a xenofoby.“
96

  

Výzva vědců pouze nekonkrétně upozorňuje na „prudký nárůst xenofobie ve společnosti“. Zároveň 

žádá politiky, „aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů, jednali jako 

odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí.“ Dále média, aby mj. „informovala 

pravdivě a s chladnou hlavou, nešířila vykonstruované senzace a paniku“. Následně prosí veřejnost, 

aby byla „opatrná v soudech, měla kritický pohled na svět, nenechala se vmanipulovat podvodníky, 

nevěřila každé senzaci, ověřovala si informace, zajímala se o dění ve světě, snažila se porozumět 

skutečným příčinám zla a hledala způsoby, jak mu společně čelit.“
97

 

Druhým důvodem, proč byl Jiří Drahoš označován za „vítače migrantů“, bylo video z akce Kolegia 

Paměti národa v pražské Lucerně. Sociálními sítěmi se šířilo pouze třicetivteřinové video, kde Jiří 

Drahoš říká: 

„Přijmout tady nějakých 2 600 z bezpečnostního hlediska prověřených uprchlíků nebo migrantů by 

neměl být žádný problém.“
98

 

Ve videu ovšem chybí zbytek Drahošovy odpovědi: Samozřejmě po zkušenosti z minula si kladu 

otázku, kolik by jich tady vlastně zůstalo.“
99

 Kompletní odpověď Jiřího Drahoše pak dává jiný smysl. 
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K otázce migrace se následně vyjádřil i v řadě dalších rozhovorů, v nichž jasně říká: „Stále sem proudí 

spousta ekonomických migrantů, zejména ekonomických migrantů. Ekonomické migranty nepovažuji 

za ty, kteří by v Evropě měli dostávat azyl. My nemůžeme jako Evropa řešit ekonomickou migraci 

z Afriky nebo z dalších lidnatých zemí. Evropa prostě nemůže být útočištěm těchto lidí, takže tyto 

migranty bych nepřijímal, vracel bych je obratem.“
100

 

Spojování Jiřího Drahoše s vítáním imigrantů využil po prvním kole prezidentské volby spolek 

Přátelé Miloše Zemana, z. s., který je uváděn jako zhotovitel plakátů na podporu Miloše Zemana pro 

druhé kolo prezidentské volby, předsedou představenstva tohoto spolku je hradní kancléř Vratislav 

Mynář
101

. Na plakátu je podobizna Miloše Zemana a jednoduchý nápis: Stop migrantům a Drahošovi! 

Tato země je naše! Volte Zemana! Viz příloha č. 11. Tento plakát se začal objevovat v různých 

formách (nejčastěji noviny a billboardy) po celé České republice. Nejvyšší správní soud po několika 

stížnostech uvedl, že se mnohým mohl zdát zavádějící či nepravdivý, nelze jej označit za porušení 

zákona, které by ovlivnilo volební výsledky.
102

  

Sám Jiří Drahoš ale po volbách uvedl, že právě spojování jeho osoby a migrace bylo jedním 

z klíčových témat pro období mezi prvním a druhým kolem kampaně. „Když vidíte plakáty Stop 

migraci, stop Drahošovi, tak i když to tam není takto přímo napsáno, lidé si to dávají do souvislosti. 

Navíc vím i od svých známých na venkově, jejich e-mailové schránky byly zahlceny zprávami o tom, 

jak sem Jiří Drahoš pustí miliony migrantů,“ řekl v rozhovoru pro ČT24 Drahoš.  Zároveň dodal, že 

ačkoli měl na téma migrace v zásadě podobný názor jako Miloš Zeman, s nálepkou vítače migrantů se 

dalo těžko bojovat. Je podle něj také evidentní, že někteří příznivci Miloše Zemana vedli proti jeho 

osobě programově lživou kampaň, které část lidí uvěřila.
103
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3.2.2.3. Angela Merkel 

 

S hoaxy ohledně migrace souvisí hojně šířená fotografie Jiřího Drahoše s německou kancléřkou 

Angelou Merkel. Objevila se například jako úvodní fotografie facebookové události Nevolím 

sluníčkáře a vítače Drahoše. Fotografie Jiřího Drahoše a Angely Merkel měla podle webu 

Manilupátoři.cz zřejmě vyvolat dojem, „že se tito politici znají a spolupracují spolu na politické 

rovině nebo dokonce, že Jiří Drahoš je „vítač“.“
104

  Tuto fotografii ke svým článkům o Jiřím 

Drahošovi a jeho údajnému postoji k přijímání migrantů použila také řada webů, které Ministerstvo 

vnitra ČR monitoruje jako dezinformační
105

 - například Vlastenecké noviny, Svobodné noviny, 

Rukojmí.cz, nebo New World Order Opposition.  

Autorem článku na webu Svobodné noviny je opět Petr Cvalín z KSČM. Ve svém článku Německá 

kancléřka Merkelová: „podporuji Drahoše“ pod fotografií Drahoše a Merkel mj. zmiňuje:  

Pamatujme, co řekl prezident Miloš Zeman Angele Merkelové na Pražském hradě. A to, že „My jsme 

nikoho nezvali, tak nám nenuťte kvóty“. Nevím, co by J. Drahoš, který se v minulosti sešel s 

Merkelovou, jí řekl, kdyby byl prezidentem.  S největší pravděpodobností by Drahoš nechránil náš 

národní zájem, kterým je odmítnutí povinných kvót. Ono se něco špatně odmítá, když to prosazuje 

člověk, kterým je J. Drahoš fascinován.
106

  

Článek je postaven spekulativně, čistě podle domněnek autora, který používá spojení typu nevím, co 

by J. Drahoš, který se v minulosti sešel s Merkelovou, řekl nebo S největší pravděpodobností. 

Zavádějící je i poslední věta, která označuje Jiřího Drahoše za někoho, kdo je fascinován Angelou 

Merkel (vysvětlení viz dále). 

O údajném blízkém vztahu Drahoše a Merkel informuje i článek Patrika Judy na webu Rukojmí.cz. 

Autor, který kromě tohoto webu přispívá i na jiné platformy (protiproud.cz, svobodnenoviny.cz, 

blog.idnes.cz, pravyprostor.cz), ve svém článku Merkelovou fascinovaný Jiří Drahoš a poražení 

                                                           
104

Jiří Drahoš se s Angelou Merkelovou setkal jako chemik s chemičkou, nikoliv jako politik s političkou - 

Manipulátoři. [online]. [cit. 22.04.2020]. Dostupné z: http://manipulatori.cz/jiri-drahos-se-angelou-merkelovou-

setkal-jako-chemik-chemickou-nikoliv-jako-politik-

politickou/?fbclid=IwAR1vn3zTXrdWvQP54ndKmp8J9PidrAzo6GzCNfn9UYCDCuG_pJmk6uLKUn0 
105

Ministerstvo vnitra sleduje na 40 webů šířících dezinformace, které odporují zájmům státu [online]. [cit. 2020-

04-05]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-65777660-ministerstvo-vnitra-neoficialne-sleduje-40-webu-

siricich-dezinformace-ktere-odporuji-zajmum-statu 
106

Německá kancléřka Merkelová: „podporuji Drahoše“ – SVOBODNÉ NOVINY BEZ CENZURY. 

SVOBODNÉ NOVINY BEZ CENZURY – K VYVÁŽENÍ TOHO CO SLYŠÍTE V MAINSTREAMU ,,Nikdo 

není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní.‘‘ Johan Wolfgang von Goethe 

[online]. Copyright © 2013 [cit. 05.04.2020]. Dostupné z: http://svobodnenoviny.eu/nemecka-kanclerka-

merkelova-podporuji-drahose/ 



40 
 

"džentlmeni" nastavující laťku kampaně v ČT (rovněž doprovázeném fotkou) označuje Angelu Merkel 

za dobrou známou Jiřího Drahoše. 
107

 

Dalším příkladem je článek Ferdinanda Pištory na webu Vlastenecké noviny. Autor v textu s názvem 

Agent cizí moci Drahoš zveřejnil Jandův seznam „dezinformačních“ webů. Jsme na něm také, 

doprovázeným opět zmiňovanou fotkou, používá pro Jiřího Drahoše označení „Lidksá zrůda“
108

 

Následují tyto vulgární, a logicky poněkud nesmyslné odstavce: „Drahoš se obává, že už došlo k 

ovlivnění voleb sněmovních. Možná uvažuje nad tím, že stejným způsobem mohou být ovlivněny i volby 

prezidentské,“ vypouští ze své tlamy řiti podobné Drahoš, který se rád setkává s německou vůdkyní a 

lidskou sviní Angelou Merkel.
109

 

Jak je to s fotografií a zmiňovaným blízkým vztahem Jiřího Drahoše a Angely Merkel ve skutečnosti: 

Fotografie pochází z roku 2013. J. Drahoš a A. Merkel se opravdu potkali, nejednalo se ale o politické 

setkání, nýbrž o setkání chemického sympozia 5. listopadu 2013. To pořádala Akademie věd ČR, 

v jejímž čele Jiří Drahoš v té době stál. Angela Merkelová v 80. letech působila v Praze, kde v Ústavu 

organické chemie a biochemie Československé akademie věd dokončovala některé práce na svém 

doktorátu.
110

 Na původní, neoříznuté fotografii, se kromě Drahoše a Merkelové nacházejí ještě 

chemici Zdeněk Havlas a Rudolf Zahradník.
111

 

S údajnou fascinací Angelou Merkel je to také poněkud jinak. Slovo fascinace spojil Jiří Drahoš 

s německou kancléřkou na besedě v Českých Budějovicích v roce 2017. Na otázku, jaký má názor na 

Angelu Merkel především v souvislosti s řešením migrační krize, odpověděl takto: „Já nejsem 

profesionální politik a nechci soudit kancléřku Merkelovou ani podle migrace ani podle jiných věcí. 

Mě docela fascinuje, že to opět vypadá, že Angela Merkelová opět ve volbách uspěje, už počtvrté. Je to 

zvláštní fenomén, možná se to dá spojovat i s německou poválečnou mentalitou (…).“
112

 Tato 

vyjádření Jiřího Drahoše rozhodně nezní tak, jak je mu podsouváno ve výše zmiňovaných článcích.  

Články Svobodných a Vlasteneckých novin a webu Rukojmí.cz oslovily na Facebooku celkem 4963 

uživatelů. Mezi své přátele je dále sdílelo 1216 lidí.  
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Srovnání skutečné fotografie a fotografie sdílené na zmiňovaných webech viz přílohy č. 12 a 13 

 

3.2.2.4. Falešný twitterový účet 

 

Jedním z nástrojů, jak zdiskreditovat Jiřího Drahoše, bylo i založení falešného účtu na sociální síti 

Twitter. V popisu tohoto profilu nebyla žádná zmínka o tom, že se jedná o parodický či satirický účet, 

řada uživatelů sociálních sítí tak jeho příspěvky sdílela v domnění, že se jedná o skutečné názory 

Jiřího Drahoše. Autor falešného účtu nejenže sám přidával příspěvky, které stupňovaly už tak 

vyhrocenou situaci v období prezidentských voleb. Přidával i komentáře pod příspěvky skutečných 

politiků.  Například pod tweetem Miroslava Topolánka označil voliče Miloše Zemana za 

„pologramotnou lůzu, dno společnosti, která odmítá náš spravedlivě multikulturně – socialistický řád. 

Musíme jim vysvětlit, že jsou blbí. (…), viz příloha č. 14.  

Vzhledem k četnému šíření tohoto účtu mezi voliči a řadě naštvaných reakcí musel nepravost tohoto 

účtu potvrdit i sám Jiří Drahoš. Na svých webových stránkách uvedl: Neznámá osoba založila na 

Twitteru falešný účet @Jiri_Drahos_CSc. Z něj šíří falešná prohlášení. Například se snaží tvrdit, že 

mu jde o to „být kladně hodnocen neziskovým sektorem“ a iniciativami nebo se přiznává k členství v 

Římském klubu. Jiří Drahoš má skutečně Twitter. Ten se však nejmenuje @Jiri_Drahos_CSc, ale 

@jiridrahos1.
113

 

 

3.2.3. Michal Horáček 

 

3.2.3.1. Falešný citát o imigraci 

 

Hoaxy se netýkaly pouze Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Před prvním kolem voleb poznamenaly 

také kampaň Michala Horáčka.  Nejen v e-mailové komunikaci se šířila Horáčkova údajná slova o 

migraci. „Odpůrce imigrace je jako odpůrce deště. I praotec Čech byl migrant. Naší morální 

povinností je pomáhat imigrantům a také respektovat jejich kulturu, zvyky a náboženství.“ Jedná se 

však o hoax.  Michal Horáček je autorem pouze první věty, kterou použil v odpovědi během 

rozhovoru pro Blesk ze 7. července 2016.  
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Na otázku, jaký má názor na tehdejší uprchlickou krizi a odpůrce migrantů, odpověděl takto:  „Co to 

je odpůrce migrace? To je něco jako odpůrce deště. Mohu stokrát říkat: To nechci! Nechci déšť! Ale 

on je, prší. Stejně tak se stalo, že vlivem válek, rozvrácených států, sucha a spousty dalších okolností 

se 60 milionů lidí dalo do pohybu. My to vidíme z evropského hlediska, ale z toho širšího je to tak, že 

60 milionů lidí opustilo své domovy a posunuli se jinam,“ uvedl Horáček. Žádná z dalších formulací, 

které byly později rozesílány e-mailem jako Horáčkova skutečná slova, v rozhovoru nepadla.
114

 

Tato slova vložil Horáčkovi do úst senátor Jaroslav Doubrava. Ten v rozhovoru pro Parlamentní listy 

dne 9. prosince 2016 v odpovědi ohledně migrační krize zmínil: „Dovolíme-li, aby se takoví chytráci, 

jakým je M. Horáček, mohli vykecávat, jak to udělal nedávno, když prohlásil, že odpůrce imigrace je 

jako odpůrce deště. I praotec Čech byl imigrant. Naší morální povinností je pomáhat imigrantům a 

také respektovat jejich kulturu, zvyky a náboženství. Ne, pane Horáčku. Oni sem přichází, oni musí 

respektovat naši kulturu, naše zvyky a naše náboženství. Pokud nebudou chtít, ať odejdou tam, odkud 

přišli! To je vůle většiny národa!“
115

 Právě slova senátora Doubravy pak byla doplněna o fotografii 

Michala Horáčka a rozesílána po e-mailu, viz příloha č. 15. 
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4. Závěr 
 

Přestože jsou hoaxy spojovány především s internetovou dobou, jejich historie je mnohem bohatší. 

Hoaxy se v různých podobách objevovaly už od starověku, z každé historické etapy existují důkazy o 

několika desítkách, možná stovkách falešných zpráv.  

Pravou sílu ale hoaxy ukázaly skutečně s rozvojem internetu a především sociálních sítí, které 

zjednodušily jejich vznik i možnosti šíření.  

Obě přímé volby prezidenta republiky se nesly ve znamení řady lživých zpráv. V období druhé přímé 

volby byl jejich počet rekordní.   

Hoaxy týkající se vybraných prezidentských kandidátů bezpochyby ovlivnily už průběh volební 

kampaně. Jako nejlepší příklad může sloužit uprchlická krize, která se stala jedním z klíčových témat 

prezidentské volby. Hlava státu nemá ve skutečnosti zákonnou pravomoc v otázce přijetí či nepřijetí 

migrantů. Přesto se vnímání Miloše Zemana jako zachránce před uprchlíky a Jiřího Drahoše jako tzv. 

vítače jen na základě podepsání Výzvy vědců a účelově sestříhaného videa promítlo i do oficiální 

kampaně příznivců Miloše Zemana. Billboardy a plakáty spojující Jiřího Drahoše a muslimské 

uprchlíky sice nebyly protizákonné, jednoznačně lze polemizovat s tím, zda byly v pořádku morálně a 

jestli jejich použití bylo v mezích „fair play“.  

Zda hoaxy a jejich sdílení ovlivnily samotný výsledek volby nelze dokázat. Vzhledem k tomu, že 

poměr hoaxů Zeman:Drahoš činil 1:30 a jen jediný z nich o Jiřím Drahošovi se na Facebooku různými 

způsoby (otevření, reakce, sdílení) dostal až k téměř padesáti tisícům uživatelů, jsem toho názoru, že 

na výsledky volby vliv měly (navíc přihlédneme-li i k faktu, že Jiří Drahoš prohrál o relativně malý 

počet 152 184 hlasů). Masové šíření těchto dezinformací mohlo zapříčinit i rekordní počet voličů, kteří 

k volbám přišli. 

 

Zajímavý je postoj samotných kandidátů k hoaxům. Jiří Drahoš zvolil aktivní cestu. Pro vyvracení 

hoaxů o své osobě na svých oficiálních stránkách založil speciální sekci Pravda o dezinformacích, 

zveřejnil negativní lustrační osvědčení. Aktivní přístup použil i v případě hoaxů o svém 

protikandidátovi. Od hoaxů, které očerňovaly Miloše Zemana, se distancoval. Tuto strategii volil i 

jeho volební tým – žádný z hoaxů proti Zemanovi v kampani nepoužil. 

Naopak Miloš Zeman hoaxy proti své osobě řešil ve dvou případech soudní cestou. Například 

v případě lživé zprávy o rakovině požadoval od autora omluvu i finanční odškodnění, veřejnosti ale 

nepředložil žádné relevantní důkazy, které by zprávu okamžitě popřely a zabránily spekulacím.  

K velkému množství hoaxů proti Jiřímu Drahošovi se Miloš Zeman nikdy nevyjádřil. Naopak, citaci 

ze záměrně zkráceného videa, kde Drahoš mluví o možném přijetí 2 600 migrantů, proti svému 

soupeři použil v jedné z televizních debat.  
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Spolek Přátelé Miloše Zemana, v jehož čele dodnes stojí Zemanovi nejbližší spolupracovníci Vratislav 

Mynář a Martin Nejedlý, využil lživých zpráv na téma Jiří Drahoš a migrace ke kampani na podporu 

Miloše Zemana před druhým kolem voleb.  

 

Velké množství hoaxů týkající se prezidentské volby zveřejňovaly weby, které bývají označovány jako 

dezinformační (Aeronet, Sputnik, Vlastenecké noviny, Rukojmí, Parlamentní listy, apod.). Konkrétní 

články z praktické části byly porovnány s charakteristickými znaky hoaxu, o kterých v jedné z kapitol 

pojednává teoretická část. Všechny z nich tyto znaky splňují – expresivní a sugestivní titulky, výzvy 

k dalšímu sdílení, přítomnost překlepů, gramatických a stylistických chyb, spekulativní, nepodložené 

informace, vulgarity, nedostatečné zdroje, anonymní autor, manipulace pomocí fotografie. Webové 

stránky tak formou i obsahem svých článků, k jejichž analýze došlo, potvrdily, že jako dezinformační 

jsou označovány oprávněně.  

 

Všechny hypotézy stanovené v úvodu bakalářské práce tak byly potvrzeny. 

 

Každý má právo na svůj názor a každý má právo rozhodnout se k volbě podle svého vědomí. Naše 

volba, ať už se týká čehokoli, by ale měla být podložena pravdivými informacemi. I to bylo cílem této 

bakalářské práce – dokázat, že neexistuje žádná alternativní pravda. Existuje pravda podložená fakty a 

důkazy a na druhé straně lež opírající se o spekulace a domněnky.   
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5. Resumé 
 

Tato bakalářská práce se zabývá pojmem hoax a jeho problematikou. Bakalářská práce je rozdělena do 

dvou částí. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu hoax, jeho historií a současností a jevy, které 

s hoaxem úzce souvisí. 

Praktická část analyzuje hoaxy, které se objevovaly v internetovém prostředí v období druhé přímé 

volby prezidenta České republiky v roce 2018. Praktická část přináší odpovědi na otázky, do jaké míry 

tyto hoaxy ovlivnily rozhodování voličů, jak na hoaxy reagovali samotní prezidentští kandidáti a jejich 

okolí, a zda dezinformační weby, na kterých se některé hoaxy objevily, jsou na základě formy a 

obsahu svých článků oprávněně nazývány jako dezinformační.  

Tato bakalářská práce také poukazuje na to, že ani v dnešní době plné různých informací neexistuje 

žádná alternativní pravda, ale pouze ověřitelná pravda, nebo ničím nepodložená lež. 

 

5.2. Summary 

 

This bachelor thesis deals with the term hoax and issues connected with it. This thesis is divided into 

two parts. The theoretical part deals with the definition of the term hoax, its history and present, and 

phenomena that are closely related to hoax. 

The practical part analyses hoaxes that appeared on the Internet during the second direct presidential 

election in the Czech Republic in 2017 and 2018. The practical part answers these questions:   

How much did the hoaxes influence voters' decisions?  

How did the presidential candidates themselves and people near them react to the hoaxes? 

Are fake news websites on which some of the hoaxes appeared in terms of their form and content 

rightfully called fake news websites?  

This bachelor thesis also points out that even today, at the time full of various information, there is no 

alternative truth, only truth based on facts or unsubstantiated lie. 
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