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Abstract 

Since the 2016 US presidential campaign of Donald Trump, the term “fake news” has 

permeated mainstream discourse. The proliferation of disinformation and false narratives on 

social media platforms has caused concern in security circles in both the United States and 

European Union. Combining latent Dirichlet allocation, a machine learning method for text 

mining, with themes on topical analysis, ideology and social identity drawn from Critical 

Discourse theory, this thesis examines the elaborate fake news environments of two well-known 

English language websites: InfoWars and Sputnik News. Through the exploration of the 

ideologies and social representations at play in the larger thematic structure of these websites, a 

picture of two very different platforms emerges. One, a white dominant, somewhat isolationist 

counterculture mindset that promotes a racist and bigoted view of the world. Another, a more 

subtle world order-making perspective intent on reaching people in the realm of the mundane.  

Keywords:  fake news, Sputnik, InfoWars, topical analysis, latent Dirichlet allocation 

 

 

 

Od americké prezidentské kampaně Donalda Trumpa z roku 2016, termín “fake news” (doslovně falešné 
zprávy) pronikl do mainstreamového diskurzu. Šíření dezinformací a falešných zpráv na platformách sociálních 
médií vyvolalo bezpečnostní obavy jak ve Spojených státech, tak i v Evropské unii. Kombinace Latentní 
Dirichletovy alokace, metoda strojového učení pro sémantické analyzování textů, s tématy aktuálních analýz, 
ideologií a sociálních identit odvozenými z teorie kritických diskurzů, tato práce zkoumá komplikované 
zpravodajské prostředí tzv. fake news dvou známých webů v anglickém jazyce: InfoWars a Sputnik News. Skrze 
zkoumání ideologií a sociálních reprezentací ve větší tematické struktuře těchto dvou internetových webů se 
objevuje obraz dvou velice odlišných platforem. První, který je bělošsky dominantní, má poněkud izolacionisticky 
protikulturní způsob uvažování, což podporuje rasistický a bigotní pohled na svět. Druhý pak představuje 
nenápadnou perspektivu světového řádu, který se snaží zaměřit na obyčejné lidi. 

 

  




