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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá šířením manipulativních, propagandistických a 

falešných zpráv v internetovém online prostředí. K šíření těchto dezinformací docházelo rovněž 

během českých prezidentských voleb, které se konaly v lednu roku 2018. Tyto dezinformace 

byly šířeny zejména tzv. alternativními médii, jež jsou často spojována také s rozšiřováním 

ruské propagandy. Výzkumným cílem této práce je prostřednictvím kvalitativní textové analýzy 

rozebrat dezinformace a jejich šíření, užité prostředky a formy dezinformací ve stanoveném 

období od listopadu roku 2017 až po březen roku 2018 na vybraných zpravodajských portálech. 

V teoretické části práce představujeme zejména ucelený a podrobný přehled teoretického 

ukotvení dezinformací a propagandy, jejich cíle, aspekty šíření, výsledný efekt a možné 

způsoby obrany proti nim. Obdobně zmiňujeme i jednotlivé kroky pragmalingvistiky, jež slouží 

jako teoretický podklad pro naši práci. V empirické části práce, která je strukturálně rozdělena 

dle jednotlivých médií, analyzujeme mediální obsah pěti vybraných zpravodajských webů. 

V závěru práce docházíme ke zjištění, že na webových servech prokazatelně docházelo k šíření 

klamných, manipulativních a lživých sdělení, majoritně pak o prezidentském kandidátovi Jiřím 

Drahošovi, a to především  v lednu roku 2018, došlo i k objevení charakteristických prvků 

ruského informačního narativu a propagandy. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the spread of manipulative, propagandistic and fake news in the 

Internet online environment. The spread of disinformation also occurred during the Czech 

presidential election, which took place in January 2018. This disinformation was spread mainly 

by the so-called alternative media, which are often associated with the spread of Russian 

propaganda. The aim of this thesis is to analyze the disinformation and its dissemination, the 

means used and forms of disinformation in the specified time period from November 2017 to 

March 2018 on selected news portals through qualitative textual analysis. In the theoretical part 

of this thesis, we present a comprehensive and detailed theoretical overview of disinformation 

and propaganda, its goals, aspects of dissemination, the resulting effect and possible ways how 

to defend against them. Similarly, we mention the individual steps of pragmalinguistics, which 

is theoretical basis for our research. In the empirical part of the work, we analyze the media 

content of five selected news sites, which we structurally divide according to individual media. 

At the end of our thesis we found out that there was a demonstrable spread of misleading, 
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manipulative and fake news on websites, particularly about the presidential candidate Jiri 

Drahos, especially during January 2018, we also observed characteristic elements of Russian 

information narrative and propaganda. 
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Úvod 

Šíření klamných, falešných a manipulativních sdělení, stejně jako dezinformací není pouze 

fenoménem současné doby digitálních médií a internetového online prostředí. Zárodky tohoto 

jevu, který je jinak součástí soudobého mediálního diskurzu, lze retrospektivně dohledat již ve 

starověké Římské říši. Gaius Octavius, které byl ve své době považován za velmi zdatného 

rétora, napsal mnoho publikací ze svých válečných tažení v Galii a z občanské války proti 

Pompeiovi. V těchto monografiích Gaius líčil fascinující narativy, které byly záměrně a 

manipulativně psány pro římský plebejský lid, s cílem zlepšovat jeho veřejný obraz a upevňovat 

svoji moc v Římě. Vynález knihtisku v polovině 15. století přispěl k hromadnému šíření 

manipulací a klamných informací,  specificky napomohl k jednomu z prvních rozsáhlých 

zpravodajských hoaxů, a sice tzv. Velkému měsíčnímu podvodu. K tomu došlo v roce 1835, 

když seriózní newyorské noviny The Sun uveřejnily sérii článků o existenci života na Měsíci, 

jež se ukázaly být mystifikací.  

S technickými vynálezy a s nimi souvisejícími počátky rozhlasového a televizního vysílání v 1. 

polovině 20. století  se v médiích začaly objevovat zprávy, které byly občas posluchači a diváky 

mylně považovány za skutečné. Kupříkladu rozhlasová adaptace vědeckofantastického románu 

Válka světů, který podrobně popisuje invazi mimozemšťanů na Zemi, zapříčinila mediální 

paniku. Velký zlom nastal se vznikem internetu, který prostřednictvím digitálních a 

informačních technologií propojil celý svět. Objevila se nová internetová média a sociální sítě, 

čímž došlo k mnohonásobnému zvýšení rizik spojených s šířením dezinformací, propagandy a 

zavádějících a falešných zpráv. Historicky žijeme navíc v době, kdy existují nejúčinnější 

technologie k jejich šíření.  

S touto problematikou je úzce spjato i téma této diplomové práce. V českém mediálním 

prostoru za posledních pár let vzniklo několik desítek tzv. alternativních webových serverů, jež 

nedodržují psané i nepsané normy práce a žurnalistické etiky masových sdělovacích prostředků. 

Tato internetová  média nadto šíří sdělení, jež jsou částečně či úplně manipulativní povahy. 

Podle části novinářů, analytiků a členů nevládních organizací zabývajících se odborně 

bezpečností, tématem demokracie a její ochrany, tyto webové portály záměrně šíří 

dezinformace, ruskou propagandu a obhajují postoje Ruska v mezinárodním měřítku 

(Smoleňová et al., 2017; Víchová, 2016; CT24.cz, 2019 a; Golis, 2018).  Existují i akademici, 

kteří nicméně poukazují na to, že ne každá dezinformace a hoax musí nutně pocházet z Ruské 

federace (Romancov, 2019; Rychnovská a Smetana, 2019). Výskyt dezinformací, především 

pak v online digitálním prostoru v médiích a na sociálních sítích, bylo možné pozorovat také 



 

2 
 

během období českých prezidentských voleb, které se konaly v lednu roku 2018. V této věci 

někteří prezidentští kandidáti explicitně varovali před šířením dezinformací a odmítli 

poskytnout rozhovory dezinformačním webům. (Wirnitzer a Mrázová, 2017) 

V návaznosti na tuto problematiku je cílem diplomové práce analyzovat šíření dezinformací 

během období prezidentských voleb 2018. Hlavním časovým rámcem analýzy je listopad 2017 

až březen 2018.  V rámci analýzy vycházíme z teoretické koncepce pragmalingvistického 

přístupu a využíváme metodu kvalitativní textové analýzy (mediálního obsahu vybraných 

webových serverů). Očekáváme, že nám výzkum přinese nové poznatky o manipulativním 

obsahu, formách a využitých prostředcích vzhledem k danému webovému portálu. Stejně tak 

očekáváme, že výsledná analýza přispěje k vyjasnění toho, zdali tyto weby šíří ruský 

informační narativ a propagandu v rámci ruské informační války a vlivových zpravodajských 

operací, před kterými Bezpečností informační služba České republiky kontinuálně varuje. 

Obsah této diplomové práce je členěn do čtyř navazujících částí, a sice teoretické části, 

metodologické části, analytické části a závěru. Práce je nadto strukturována do sedmi kapitol. 

V první kapitole zasazujeme média do kontextu proměny mediálního prostředí, jež souvisí 

s nástupem moderních digitálních technologií a internetu, definujeme masová média a masovou 

komunikaci, stejně jako poukazujeme na proměnu modelu žurnalistiky a roli publika. 

Zmiňujeme rovněž proces informační globalizace a problematiku tzv. informační bubliny a 

komnaty ozvěn. V této kapitole čerpáme informace zejména z odborných děl autorů Jiráka a 

Köpplové (2015), McQuaila (2009) a McNaira (2009). Ve druhé kapitole teoretické části 

představujeme ucelený a důkladný přehled teoretické koncepce dezinformací a propagandy. 

Uvádíme základní charakteristiku pojmů, jejich společné prvky a následně je rozdělujeme do 

jednotlivých kategorií a forem. Taktéž zmiňujeme, jaké jsou cíle dezinformací a na jakých 

platformách se šíří. V neposlední řadě poukazujeme na problematiku měření efektu 

dezinformací a uvádíme konkrétní doporučení, jak se dezinformacím bránit. V této části práce 

vycházíme majoritně z poznatků autorů Jowetta a O’Donnellové (2015), Řehky (2017), Bayera, 

(2019) , Ftorka (2012) a z informací Ministerstva vnitra České republiky (2019).  

Ve třetí kapitole uvádíme šíření informací ve spojitosti s informačními operaci v digitálmí 

době, charakterizujeme informační prostředí a to včetně pojmu Hybridní válka, který je součástí 

mediálního diskurzu v České republice. Specificky také poukazujeme na praktiky ruského 

informačního a propagandistického působení nejen ve světě, ale i v České republice. Informace 

získáváme především od Řehky (2017) a od mnoha dalších autorů, např. Bentzena (2018), 

Taylora a Francise (1997). Ve čtvrté kapitole vysvětlujeme proces volby prezidenta České 
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republiky a charakterizujeme české prezidentské volby 2018. V páté kapitole uceleně 

představujeme pragmalingvistický přístup a jeho jednotlivé koncepty, jež představují způsob, 

podle kterého můžeme analyzovat mediální obsah vybraných zpravodajských webů. Kapitola 

je teoretickém podkladem pro metodologii a výzkumnou část práce. V této kapitole vycházíme 

zejména z informací od autorů Klabíkové Rábové (2013), Saicové Římalové (2014) a Reifové 

(2004)  

V metodologické části práce, jež je v pořadí šestou kapitolou, uvádíme výzkumný záměr práce, 

stanovujeme jednotlivé výzkumné otázky a výzkumnou metodu. Rovněž představujeme a 

specifikujeme náš výzkumný soubor a uvádíme postup, jakým selektujeme jednotlivé články 

pro potřeby výzkumu. V sedmé kapitole, která tvoří empirickou část diplomové práce, 

analyzujeme mediální obsah vybraných internetových médií na základě definové metody. Tato 

média jsou předními zástupci tzv. alternativních médií, jež jsou dávána do souvilosti se šířením 

manipulativních a klamných zpráv. Jedná se o Parlamentní listy, webový server AC24.cz, 

Aeronet, původem ruský portál Sputnik Česká republika a webový server New World Order 

Oposition. Na konci této kapitoly představujeme obsáhlé zhodnocení výzkumu vzhledem ke 

každému z těchto médií, stejně jako celkové závěrečné zhodnocení naší analýzy. 

V samotném závěru diplomové práce komplexně shrnujeme, k jakým poznatkům a výsledkům 

výzkumu jsme dospěli, představujeme rovněž odpovědi na stanovené výzkumné otázky. 

V neposlední řadě zasazujeme námi prezentovaná zjištění do celospolečenského kontextu a 

navrhujeme možnosti dalšího výzkumu. 
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1. Proměna mediálního prostředí 

 

Před příchodem internetu a veřejnosti dostupného World Wide Webu v roce 1991 byly 

majoritními zdroji informací zpravodajského charakteru mainstreamová média, tj. televize, 

rádio a tisk. S nástupem internetu, který pomocí moderních digitálních technologií propojil 

v globálním měřítku celý svět, došlo k významné změně podoby mediálního prostředí. Internet 

začal postupně přebírat pozici mainstreamových médií jakožto primárního zdroje informací. 

Před nástupem internetu byly možnosti alternativních zdrojů informací omezeny na na lokální 

(tj. komunitní) nebo alternativní noviny a i do určité míry komunitní rádio. Po nástupu World 

Wide Webu se právě internet stal jako konkurent mainstreamových médií zdrojem pro 

alternativní informace, které jsou díky dostupnosti digitálních technologií lehce dosažitelné. 

(Barnes, 2012, s. 16-27) 

Pokud jde o digitální technologie, rozsah změny související s jejich nástupem je 

celospolečenský a netýká se pouze a jen změny v mediálním prostředí. Jakubowicz (2013, s. 

12-19) zmiňuje názor Louise Rosseta (2008), že:,,digitální revoluce převrátí náš život jako 

meteorit, který vyhubil dinosaury. Zastaralé budou prakticky všechny instituce na nichž stojí 

naše společnost – od lokální až po tu  nadnárodní“. Jirák a Köpplová (2015, s. 60-61) v tomto 

kontextu popisují vznik a rozvoj digitálních médií v posledních deseti letech 20. století, 

respektive poukazují na komunikační změnu od 60. let 20. století. Tato komunikační změna 

měla podstatný a přímý vliv na další vývoj médií i společnosti jako takové.  Šlo o snahu 

Ministerstva obrany USA, které se v rámci interního projektu snažilo propojit na dálku počítače 

prostřednitvím sítě. Cílem bylo omezení rizik v případě ochromení jednoho centra (a tím pádem 

celé sítě) a a s tím související hrozba ztrát či poškození záznamů. Tento projekt se postupně 

rozvinul v ARPANET1 a stal se zárodkem pro současný internet. Samotnému rozvoji celého 

projektu pomohl rozmach kabelového a satelitního přenosu dat. Významným způsobem 

přispěla i digitalizace dat a jejich přenos.  

Tento faktor na přelomu 20. a 21. století přispěl k vývoji a nástupu internetových médií, tedy 

„komunikačních prostředků založených na rozvoji telekomunikací a počítačových sítí“. (Jirák 

a Köpplová, 2015, s. 60-61). V této souvislosti Jenkins, Ford a Green (2012, s. 217-220) 

poukazují na to, že jedním z cílů internetových médií je vyhovět požadavkům příjemců. 

 
1 ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork ) byl projekt počítačové sítě, jež byla spuštěna 

v roce 1969 a odpojena v roce 1990. Byla financována agenturou Ministerstva obrany USA (dnešní DARPA). 

V současné době je tato síť považována za zárodek a předchůdce dnešního internetu. (Lievrouw a Livingstone, 

2002, s. 253) 
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Informace, které šíří internetová média, tak nemusí patřit k těm nejdůvěryhodnějším. 

V konečném důsledku tak internetové prostředí může být vhodný prostředek k rozšiřování 

klamných až lživých informací. Informací, které své koncové příjemce mají zmanipulovat či 

uvést v omyl. 

Rychlý přenos dat spojený s jejich digitalizací vedl ke zrychlení mnoha aktivit a činností i 

v rámci např. finančního sektoru. Ať už jde o obchodování na burze, či „liberalizaci a 

globalizaci finančních trhů po roce 1989“. (Jirák a Köpplová, 2015, s. 60-61) Podle Jiráka a 

Köpplové (2015, s. 60-61) měl také za následek „oslabení pozice tradičních médií, především 

deníků a rozhlasu, a změnil podobu televizního vysílání“.  Autoři v tomto ohledu zmiňují i 

konvergenci médií2, a sice důsledky konvergence výrobní, uživatelské a funkční.  

1.1. Masová média a masová komunikace 
 

Masová média 

Pro potřebu formulace masové komunikace nejprve definujeme masová média. Mezi masová 

média řadíme  periodický tisk, tedy zejména noviny a časopisy distribuované pro masovou 

veřejnost, stejně jako rozhlasové a televizní vysílání. V současné době pak k masovým médiím 

patří i „veřejně dostupná sdělení na internetu“. (Jirák a Köpplová, 2015, s. 18). Tato sdělení 

mohou mít podobu „výstupu výrobní organizace (např. zpravodajské portály), akumulace 

uživatelských příspěvků (servery typu Youtube)“ (Jirák a Köpplová, 2015, s. 18). A 

v neposlední řadě mohou mít i povahu osobní tvorby (např. autorské blogy) či sociálních sítě 

se zdí určenou k sebeprezentaci (např. Facebook). (Jirák a Köpplová, 2015, s. 18) 

V obecné rovině tak pod termínem masová média rozumíme „historicky a společensky 

podmíněné formy sociální komunikace“.  (Jirák a Köpplová, 2015, s. 18). Masová média mají 

několik společných znaků, jež jsou pro ně charakteristické: 

a) díky technologickým vymoženostem jsou potencionálně dosažitelné bezmeznému 

množství příjemců a použivatelů; 

 
2 Konvergence médií je „propojování obsahů, technologií, mediálních organizací a a publika“. (Vojtěchovská, 

2016). Podle Jirák a Köpplová (2015, s. 39) výrobní konvergence znamená náklonnost ke sbližování 

(konvergování) „v oblasti přípravy, distribuce a způsobu nabízeného vnímání obsahů“. Díky digitálnímu 

zpracování informací se stejná nebo velmi podobná sdělení vyskytují v různorodých médií. Uživatelská 

konvergence spočívá v tom, že k uspokojení potřeby uživatelů lze použít odlišná média s velmi podobným 

finálním efektem. Např. film na DVD disku lze  sledovat jak na počítači, tak i na obrazovce televizoru. Funkční 

konvergence poukazuje na fakt, že aparáty, které jsme historicky považovali za oddělené, se čím dál tím více 

objevují dohromady. Např takto konvergoval mobilní telefon a digitální fotoaparát. Na internetu je dostupné 

televizní vysílání apod. (Jirák a Köpplová, 2015, s. 39) 
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b) použivatelům poskytují mediální obsahy, jež jimi mobou být považovány z různých 

důvodů za užitečné. Může jít o formu zdroje zábavy, osvěty, návodu k jednání apod.; 

c) mediální obsahy jsou poskytovány souvisle či s pravidelnou periodou; 

d) na samotných požadavcích a zájmu použivatelů mnohdy záleží existencionální 

činnost těchto forem komunikace. Přičemž zde může jít o kulturní, politické, 

ekonomické či sociální důvody. (Jirák a Köpplová, 2015, s. 18) 

Můžeme konstatovat, že masová média jsou v souhrnu obsahově všestranná (tj. univerzální), 

těší se velké oblibě a jsou ve své podstatě veřejné povahy. (Jirák a Köpplová, 2015, s. 19). 

Britský akademik a spisovatel Denis McQuail pak ve svém díle McQuail’s Mass 

Communication Theory uvádí, že termíny masová média a masová komunikace vznikly jako 

nové sociální jevy ve společnosti v rozvíjejícím se moderním světě na počátku 20.století. Světě, 

jež byl založen na výdobytkých industrialismu a demokratického zřízení. Doslovně pak autor 

termín masová média odkazuje na: ,,organizovaný prostředek komunikace, který je otevřený, 

probíhá na dálku a dostává se k mnoha lidem v krátkém čase“. (Mcquail, 2010, s. 10) 

Na jedné straně o používání masových médií panuje obecná shoda nad tím, že se jedná o jeden 

z typů sociální  komunikace. (Rosengren, 2000, s. 137-139) Na straně druhé existuje i odlišný, 

byť menšinový názorový proud, jež zastává např. Thompson (2004, s. 70). Tento akademik 

upozorňuje, že v rámci užívání masových médií se nejedná o úplnou sociálně komunikační 

aktivitu, podle něj jde spíše o zdánlivou interakci mezi lidmi, kterou nazývá kvaziinterakcí. 

(Jirák a Köpplová, 2015, s. 20)  

Stejně tak lze v akademickém prostředí najít i explicitní kritiku, zejména v kontextu 

internetového prostředí  a s ním související masové komunikace (tj. zahrnující i internetová 

média). Americký spisovatel Nicholar Carr ve svém článku Is Google Making Us stupid? 

kritizuje způsob, jakým internet působí na jednání a myšlení lidí. Dle tohoto autora díky 

neustálemu toku informací ztrácí lidský mozek schopnost soustředění, hlubokého zpracování 

informací, porozumění kontextu informace či jeho obsahu. Autor tento jev pozoruje sám na 

sobě a přirovnává ho k rychlé jízdě na vodním skůtru po hladině vody, kdežto předtím (před 

nástupem internetu) byl potápěčem v moři slov. Jinými slovy nyní lidský mozek absorbuje 

velké množsví informací za krátkou dobu tak, jak jsou distribuovány internetovou sítí. Do 

hloubky o nich nepřemýšlí. Zatímco dříve tomu tak nebylo, o sdělení příjemce více a do 

hloubky přemýšlel, vstřebal ho a uložil ve své paměti. (Carr, 2008, s. 2-6). Obdobně i Spitzer 

(2014) poukazuje, že moderní digitální média (chytré telefony, televize, počítače, satelitní 

navigace apod.) zajišťují to, co v minulosti vykonával člověk vlastní myslí a rozumem. 
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Způsobují nám tak významnou změnu v našem životě. Stáváme se totiž na těchto médiích 

závislí, oslabují naši mysl a soustředěnost. A zejména u dětí a mladých lidí je jejich používání 

spojeno s letargií, obezitou, nekvalitním  spánkem a horším čtením. Autor, jež se mimo jiné 

profesně zabývá i neurovědou, pak varuje před tzv. digitální demencí. Obdobně varuje 

z českých autorů např. Martin Jan Stránský, lékař a neurolog. 

Masová komunikace 

Jirák a Köpplová (2015, s. 20) při definici masové komunikace vycházejí z předpokladu, že 

„masová média jsou součástí a iniciátorem svérázné, společenské, historickým vývojem 

podmíněné komunikační aktivity člověka“. Autoři zastávají výše uvedený názor, že masová 

média jsou svébytnou součástí sociální komunikace. Tuto sociální komunikaci následně 

rozdělují na masovou komunikaci a mediální komunikaci: 

a) masová komunikace je taková mediální komunikace, které se účastní (či se podílí 

na její inicializaci) masová média, jinými slovy periodicky distribuovaný tisk, 

televizní a rozhlasové vysílání, případně internetová média; 

b) mediální komunikace představuje jakoukoliv sociálněkomunikační činnost na jejíž 

uskutečnění participují (či se přímo podílí na její inicializaci) kterákoliv síťová, 

tištěná či vysílací média (Jirák a Köpplová, 2015, s. 21) 

Reifová (2004, s 100-102) obdobně argumentuje, že masová komunikace je „jedna z rovin 

sociální komunikace“, přičemž je charakteristická tím, že se všechny „komunikační aktivity 

(produkce a šíření veřejně dostupných sdělení) dějí v institucionalizované podobě, tedy pomocí 

a prostřednictvím masových médií“. Zároveň, ale autorka zastává názor, že masová 

komunikace nejde explicitně terminologizovat a jasně definovat, nejde tak o teoretický koncept. 

Pod tímto pojmem tak Reifová (2004, s 100-102) chápe ty komunikační činnosti, na kterých se 

podílejí televize, časopisy, noviny, rozhlas nebo reklama. V některých případech i knižní a 

hudební produkce. Rovněž je v této souvislosti zmíněna mediální komunikace, která dle 

autorky vyzdvihuje proces komunikace, jejíž součástí je médium jako zprostředkovatel, 

přičemž ji řadí do veřejné komunikace jako jednu z jejích částí. V neposlední řadě jde podle 

této autorky o termín, který během 90. let 20. století nahrazuje pojem masová komunikace.  

McQuail (2009, s. 30-32) navíc dále vychází z dílčích rovin „sociální organizace, v níž se 

komunikace uskutečňuje“. Pak můžeme masovou komunikaci chápat jako jeden z mnoha 

„celospolečenských komunikačních procesů, a sice jako proces nacházející se na vrcholu 
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pyramidy rozvrstvení komunikačních procesů uspořádaných podle míry zespolečenštění“. 

MQquail (2009, s. 30-32) Viz Obr. 1. 

 

Obr. 1 – Pyramida komunikačních procesů, převzato z McQuail (2009, s. 31) 

Půjdeme-li po pyramidě komunikačních procesů seshora směrem dolů, pozorujeme na každé 

z rovin společenské komunikace více jejích příkladů. Tyto roviny představují „zvláštní 

problematiku“  pro další „výzkum a teoretické uvažování“. (McQuail, 2009, s. 30-32) V obecné 

rovině v moderní společnosti fungují „velké veřejné komunikační sítě“, které většinou 

podléhají a jsou přímo úměrné prostředkům masové komunikace. Tyto prostředky různým 

způsobem a mírou „zasahují a spojují všechny občany“. (McQuail, 2009, s. 30-32) A to 

navzdory tomu, že je mediální systém zpravidla rozštěpen na základě demografických aspektů 

či ostatních společenských a místních faktorů. Přeneseme-li se v pyramidě komunikace o 

úroveń níže, pod úroveň celospolečenské komunikace, nalezneme různé druhy komunikačních 

sítí.  
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Jeden z těchto druhů je „replikou celé společnosti na úrovni regionu, velkoměsta či města a 

může mít paralelní mediální strukturu (místní tisk, rozhlas atd.)“.(McQuail , 2009, s. 30-32)  

Další druh komunikační sítě může být vybudován v rámci firmy či závodu, jež se nenachází 

pouze na jednom místě, avšak vytváří vzájemně velmi propojený „celek v jehož organizačních 

hranicích“ dochází k jednotlivých komunikačním interakcím. (McQuail , 2009, s. 30-32) 

Taktéž dalším v pořadí již třetím druhem komunikace je komunikační síť v rámci institucí, zde 

jde např. o soustavu soudů, centrální vládu, systém vzdělávání nebo sociálního zabezpečení či 

konfesi. Instituce ve společnosti pro jejich správné fungování potřebují harmonii „vzájemných 

vztahů“ a nemalý počet sdělení, která dodržují nastavená pravidla. Instituce a organizace ve 

společnosti se od těch ,,celospolečenských sítí“ odlišují především tím, že mají stanovené cíle. 

Navíc jsou poměrně uzavřené a ohraničené, a to přesto, že mezi nimi probíhá vzájemná 

interakce „i přes vlastní hranice“ (McQuail , 2009, s. 30-32) Kupříkladu jde o situaci, kdy 

zákazník osloví firmu nebo úřad (či obráceně). V neposlední řadě jsou o úroveň níže ostatní 

druhy komunikačních sítí, které jsou ještě více rozličné a vycházejí z nějakého ze znaků, jež je 

charakteristický pro každodenní život člověka. Jde kupříkladu o „společné prostředí (např. 

sousedství), zájem (např. hudba), potřebu (např. péče o malé děti) nebo činnost (např. sport)“. 

(Mcquail , 2009, s. 30-32) V této rovině je důležité vzájemně kooperovat a tvořit společná 

„pravidla a normy“. (McQuail , 2009, s. 30-32).  

Výše uvedenou typologii komunikačních sítí zkomplikovává slovy McQuila (2009, s. 30-32) 

„vzrůstající globalizace společenského života“. V této věci zaujímá své místo i masová 

komunikace, a to ve smyslu vyšší úrovně komunikace a oboustranně sdílených informací. 

V globalizovaném světě se komunikace odehrává v rostoucím množství polí působnosti 

člověka, ať už jde o oblast politickou, zábavní, ekonomickou, či sportovní atd. Navíc tato 

komunikace přesahuje či vůbec nebere v potaz jednotlivé hranice národních států. Lidé mají 

četné možnosti komunikace mimo své blízké okolí a společnost, stejně tak např. organizace 

nejsou v současné době tolik omezeny hranicemi, jako tomu bylo v minulosti. Tato změna a 

celkový vývoj vedou k tomu, že jednotlivé komunikační sítě ustávají být spojeny pouze 

s jednou úrovní komunikace. Tak, jak lze pozorovat na Obr. 1. Např. internetové rozhraní 

umožnuje být ve spojení na všech rovinách a k tomu posiluje komunikační sítě, které propojují 

„základnu“ společnosti s jejím „vrcholem“. Navíc nejsou jen „horizontální, ale také vertikální 

nebo diagonální“. (McQuail , 2009, s. 30-32). 

1.2. Proměna modelu žurnalistiky a role publika 
 



 

10 
 

Dominantním modelem žurnalistické tvorby 20.století byl tzv. Top-Down model, kdy 

profesionální novinář pro konečného příjemce mediálního obsahu ověřoval informace na 

základě objektivity a vyváženosti. Přenos sdělení od zdroje k příjemci byl tak jednostranný a 

zároveň novináři podléhali kontrole a museli dodržovat nastavená pravidla, kodex a principy 

novinářské etiky profesionálních organizací, ve kterých pracovali. Tento model začal ustupovat 

v 50. a 60. letech 20. století kvůli popularitě literární žurnalistiky a následnému vzestupu 

prvních podob dokumentu v kině a televizním vysílání, kde ,,byla v textu záměrně rozmazána 

objektivita a subjektivita“. (McNair, 2009, s. 347-349). V 90. letech 20.století pak v návaznosti 

na to přišla hybridizace žurnalistiky3 spojená s televizním žánrem Docusoap4 a zejména nástup 

internetu. Internetové prostředí mělo významný vliv na proměnu stávajícího Top-Down modelu 

žurnalistické tvorby.  (Chadwick, 2011, s. 8-10; McNair, 2009, s. 347-349) 

V této věci nelze opomenout i již zmíněnou  konvergenci, kterou mnozí autoři chápou jako 

technologický proces sbližování různých mediálních funkcí do jednoho zařízení. (Jirák a 

Köpplová, 2015, s. 39, Westlund, 2011).  Kdežto podle Jenkinse (2006, s. 3-6) jde u konvergence 

primárně o určitý „kulturní posun“, kdy jsou jednotliví „spotřebitelé povzbuzováni k hledání 

nových informací a navazování nových komunikačních spojení mezi rozptýleným mediálním 

obsahem“. Tento americký akademik rovněž uvádí pojem „konvergenční kultura“, skrně nejž 

souhrnně označuje klíčové změny, které se odehrály ve spojitosti příjemců mediálního obsahu 

a mediálních institucí. Role mediálního publika, definičně „souboru uživatelů (čtenářů, 

posluchačů, diváků)“ se pak postupně mění z ryze pasivního příjemce sdělení na aktivnějšího 

uživatele.  (Jirák a Köpplová, 2015, s. 200) 

Nadto Jenkins (2006, s. 17-20) dále argumentuje, že konvergence přiměla mediální organizace 

přehodnotit svá dosavadní východiska o tom, co je to konzum médiálního obsahu. To znamená 

předpoklady vztahující se mimojiné i k marketingovým a programovým strategiím a 

rozhodnutím mediálních společností. Stejně jako Jirák a Köpplová (2015, s. 200) nahlíží na 

mediální publikum jako na „spotřebitele“. O těchto uživatelích tvrdí, že pokud se na starší 

spotřebitele nahlíží jako na předvídatelné pasivní příjemce, jsou noví spotřebitelé aktivní, méně 

 
3 Termín hybridizace žurnalistiky souvisí s již uvedeným pojmem konvergence. Vezmeme-li, že konvergence 

znamená postupný vývoj, kdy se z více technických přístrojů s různorodým účelem stává jeden přístroj s mnoha 

funkcemi, tak termín hybridizace znamená, jakým způsobem tyto přístroje lidé využívají. Stejně tak se hybridizace 

zabývá tím, jaký dopad na mediální produkci, společenský systém a komunikaci má tato kumulace funkcí do 

jediného přístroje. (Chadwick, 2011, s. 8-10) 
4 Docusoap „je televizní žánr, který zaznamenává situace dokumentární formou a zpracovává je (stříhá) jako 

seriál. Většinou sleduje příběh lidí, které spojuje určité prostředí a vykresluje proměnu jejich vztahů“. (Mediální 

slovník, 2020) V české televizní tvorbě jde např. o dokumentární sérii Čtyři v tom a Cesta ze dna.  
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loajální a více přecházejí od jednoho média k druhému. Stejně tak poukazuje, že noví 

spotřebitelé jsou oproti starším (izolovanějším jedincům) více sociálně propojeni. (Jenkins, 

2006, s. 17-20) 

Aktivismus publika lze pozorovat zejména v souvislosti s rozmachem interaktivního 

digitálního mediálního obsahu, který si každý z uživatelů může vybrat na základě vlastních 

preferencí.  Podle Jakubowicze (2013, s. 12-19) v elektronických mainstreamových médiích (tj. 

televizní a rozhlasové vysílání) dříve vládla „jednota času, místa a děje“. Tento děj v praktické 

rovině tradičního (tzv. push modelu) přirovnává k loďce, která pluje po řece. Pokud si přejeme 

loďku (tj. pořad) sledovat, musíme být u řeky (tj. přijímače) přesně ve chvíli, kdy se loďka plaví 

kolem nás. Díky moderním technologiím již toto není nutné, nyní má příjemce možnost si sám 

zvolit, kdy bude daný pořad sledovat. Např. díky funkci „time shifting“ u videopřístrojů či 

modernější verzi tzv. ,,catch up TV“, kdy má uživatel možnost se dívat na konkrétní pořad po 

předem dané době po odvysílání tohoto pořadu (většinou jde o týden). (Jakubowicz, 2013, s. 

12-19) 

1.2.1 Tradiční žurnalistika vs. amatérsko-občanská žurnalistika 

S výše uvedeným aktivismem nových spotřebitelů mediálního obsahu souvisí i nástup tzv. 

amatérsko-občanské žurnalistiky. Oproti zmíněnému Top-Down modelu zde jde o tzv. Bottom 

up model. V tomto modelu hrají hlavní roli běžní uživatelé, kteří se mohou stát amatérským 

žurnalistou. Úskalí tohoto modeli tkví v tom, že se členové mediálního publika neřídí 

zavedenými pravidly, postupy, kodexem a žurnalistickou etikou profesionálních mediálních 

insitucí. Nad tvorbou a finálním výstupem sdělení pak profesionální novinář nedohlíží vůbec či 

jen okrajově. Amatérská žurnalistika tak zdaleka nedosahuje kvalit tradiční žurnalistiky, 

výstupy občanských žurnalistů zpravidla nejsou řádně ozdrojovány a jejich postupy jsou 

neprofesionální. (Quinn, Filak, 2005, s. 75-77) To v konečném důsledku může vést ke vzniku 

a šíření informací, které jsou nepřesné, polopravdivé či přímo dezinformačního charakteru. 

(Bowman a Willis, 2003, s. 8-13)  

V kontextu amatérské žurnalistiky lze najít i její rozlišení na pojem tzv. participativní 

žurnalistiky a výše uvedené občanské žurnalistiky. Jakubowicz (2013, s. 186-189) rozumí pod 

termínem participativní žurnalistika situaci, kdy amatérský žurnalista provádí činnost pod 

dohledem profesionálního žurnalisty zaměstnaného u mediální instituce, jež celý systém 

spolupráce zastřešuje. Kdežto u občanské žurnalistiky se jedná o činnost, kdy je sběr informací, 

jejich zpracování a následné šíření prováděno bez profesionálního dozoru. V obecné rovině si 
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nicméně mnoho autorů vystačí s pojmem občanská žurnalistika. (Tewksbury a Rittenberg, 

2012; Barnes, 2012, s. 16-27). 

Profesor New Yorské univerzity Clay Shirk, který se zabývá sociálními a ekonomickými 

dopady moderních technologií, vidí rozdíl v pořadí šíření informací mezi tradiční a amatérsko-

občanskou žurnalistikou. V prvním případě se informace nejprve filtrují a poté publikují. Oproti 

tomu ve druhém případě se sdělení nejprve publikují a poté filtrují.  Občanská žurnalistika se 

rozšířila díky vzniku moderních digitálních komunikačních platforem, např. e-mail, diskuzní 

forum, blogy, chat a v neposlední řadě virtuální informačním tabule na sociálních sítích 

(Facebook, Twitter, MySpace, Google+). (Bowman a Willis, 2003, s. 8-13) Stejně tak může jít 

i o mediální obsah na ostatních online platformách týkající se kupříkladu hudby (např. Spotify), 

videonahrávek (např. Youtube, Youtube Direct) či fotografií (např. Instagram, Pinterest).  

Uvedený Youtube Direct je platforma, která mediálním společnostem a jejich redakčním 

oddělením „umožňuje získávat, prohlížet a retransmitovat videomateriály připravené na 

vyžádání“, přičemž tyto videomateriály zasílají na online platformu přímo uživatelé Youtube, 

a to jako finální produkt. (Jakubowicz, 2013, s. 20) Zároveň Youtube Direct funguje jako 

virtuální informační tabule, pomocí níž mediální instituce mohou žádat uživatele o to, aby 

s nimi sdíleli „filmy, reportáže či názory týkající se aktuálních událostí“ (Jakubowicz, 2013, s. 

20). Jakubowicz (2013, s. 20) konstatuje, že jde o příklad tzv. ,,user generated content“5 neboli 

mediálního obsahu, který je poslán čtenářem, divákem nebo posluchačem, který se ,,v této 

situaci mění na reportéra, fotografa či operátora“. Takto získaný materiál mohou redakce poté 

dát na své internetové stránky či využít v rámci svého vysílání.  

Obdobně Jirák a Köpplová (2015, s. 213) pojednávají v kontextu „období interaktivního 

publika“, jež spojují se vznikem „síťových médií“, o roli jednotlivce tohoto publika, který 

zastává „některé funkce editora a autora“. Tyto funkce autoři spojují s možností výběru na 

World Wide Webu a možností „vpisovat vlastní komentáře. 

Ward (2013) pak hovoří o kultuře tradiční žurnalistiky, která se se „svými hodnotami přesnosti, 

verifikací informace před jejím zveřejněním, vyvážeností, nestraností a výběrem podstatného“ 

střetává s kulturnou online žurnalistiky, která zdůrazňuje „bezprostřednost, transparentnost, 

zaujatost, využívání nežurnalistických zdrojů a dodatečné úpravy“.  

 
5 User generated content využívají přední média v USA (The Huffington Post, The Washington Post, Politico, 

ABC News, National Public Radio nebo The Sun Francisco Chronicle) (Jakubowicz, 2013, s. 20) 
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Moderní digitální technologie a nástup internetu tak na jednu strany přinesly jednodušší a 

rychlejší přenos sdělení v globalizovaném a vzájemně propojeném světě, na stranu druhou se 

však staly nástrojem pro šíření nepravdivých a dezinformačních informací. Sociální sítě, různé 

blogy, Facebookové a Twitterové posty na online virtuáních zdích, to vše je dnes bráno za 

informační zdroje, a to nejen amatérskými žurnalisty, ale v některých případech i 

profesionálními mediálními institucemi. Ve snaze publikovat informaci co možná nejrychleji, 

neváhají v některých případech mediální organizace šířit i i neověřené informace v rámci 

mimořadného (tzv. breaking news) zpravodajství. Příkladem může být střelba útočníka 

v německém Mnichově z července 2016, kdy se v rámci zpravodajství lišil počet střelců 

(původně tři, nakonec jeden) i počet obětí této tragédie (od jednoho po patnáct, nakonec deset).  

(Mediaguru.cz, 2016)   

Významnou pozici v této věci (tj. rychlý přenos informací) zastávají sociální sítě, především 

Twitter, jež mnozí novináří využívají. Výsledky studie Analysing How People Orient to and 

Spread Rumours in Social Media by Looking at Conversational Threads6, která zkoumala 

jednání uživatelů Twitteru, ukázaly, že se neverifikované informace o dané události v prvotních 

minutách  šíří daleko více rychleji nežli informace, které dané neověřené sdělení popírají či 

potvrzují. Zároveň ukázaly, že pravdivé informace byly v průměru potvrzeny do 2 hodin, 

zatímco nepravdivé byly popřeny do 14 hodin. Lze tedy konstatovat, že potvrzení pravdivé 

informace je všeobecně lehčí, než-li prokázání lživého sdělení. (Mediaguru.cz, 2016)  

1.3. Informační globalizace 

Šíření závádějících, nepravdivých a dezinformačních zpráv významnou měrou napomohl 

proces informační globalizace. Moderní digitální technologie, zejména ty v oblasti 

internetového prostředí, mají podstatný vliv na rozšiřování informací po celém světě. Jejich 

rychlost v distribuci sdělení je přitom o mnoho větší, než-li je tomu u tradičních médií. Tento 

stav odráží základní princip informační společnosti, která byla formována v 70. letech 20. 

století. (Strovsky, 2017, s. 1-9) Strovsky (2017, s.1-9) taktéž zmiňuje Bella (1973) a McQuaila 

(2010), kteří v rámci informační společnosti naznačují existenci politických a sociálních 

vztahů, jejichž rozvoj záleží výhradně na ,,výrobě, zpracování a aplikaci informací a fungování 

technologického systému zajišťujícího distribuci těchto informací“. McQuail (2009, s. 256-259) 

 
6 Tato studie podrobila výzkumu v souhrnu 4842 příspěvků (tzv. tweetů), které byly tématicky spjaty s devíti 

zpravodajskými událostmi hodně diskutovanými na Twitteru, a to např. teoristickým útokem na novináře časopisu 

Charlie Hebdo (leden 2015), zřícením letounu Airbus A320 společnosti Germanwings (březen 2015) a výtržnostmi 

v americkém měste Ferguson (srpen 2015). Více informací viz Zubiaga (2016). 
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také podotýká, že rychlost globalizace a internacionalizace je vyšší kvůli technologickému 

pokroku a „novým ekonomickým imperativům“, přičemž tímto procesem jsou ovlivněna i 

masová média nevyjímaje. Tato média mají podle McQuaila specifické postavení, protože jsou 

jak činititelem, tak i objektem procesu propojování světa v jednu velkou společnost. Tento 

argument pak McLuhan (1964) shrnuje do pojmu „globální vesnice“, kterým označuje 

současnou situaci, kdy existují mezinárodní média (např. světové zpravodajské agentury typu 

britské Reuters, americké AP, francouzské AFP a ruské TASS) díky nimž jsou informace ze 

zpravodajství i kultury šířeny po celém světě. McQuail (2009, s 143) v této věci rovněž 

pojednává o vzniku  světové mediální kultury, která souvisí s procesem „kulturní 

transnacionalizace“.  

Charakteristickým rysem obsahu nadnárodního média je, že jeho selekce probíhá se zřetelem 

na celosvětovou distribuci, a to i v případě, že byl obsah prvotně vybrán pro samotné domácí 

příjemce (tj. lokální trh). Klíčovovou platformou pro masovou mezinárodní komunikaci je 

internet, avšak velmi významný účinek na zrychlení globalizace má i televizní produkce (díky 

obrazovému přenosu umožňuje překonat jazykovou rozdílnost). McQuail (2009, s. 256-259) 

Všeobecně také panuje shoda, že dochází k „ internacionalizaci masové komunikace“ 

(McQuail, 2009, s 143) V neposlední řadě mnozí autoři jako McQuail (2016), Meier (1962), 

Savolainen (2007, s. 1-11) a Bawden a Robinson (2008, s. 6) upozorňují v kontextu informační 

globalizace na jev informačního přetížení, kdy člověk v důsledku vystavování abnormálnímu 

množství informací (a jejich zahlcení) není schopen tyto informace nadále účinně absorbovat a 

používat, dávat do kontextu, případně kriticky posuzovat. Člověk tak v konečném dopadu může 

netečně přijímat informace, o kterých nepřemýšlí, což může vést spolu s nedostatečnou 

mediální gramotností k větší náklonosti přijímat nepravdivé a záměrně klamné informace 

z nekvalitních či dezinformačních zdrojů vyskytujících se zejména v internetovém prostředí.  

Informační exploze pak může dokonce vést až ke stavu, kdy příjemce záměrně omezuje 

množství mediálních informací, respektive zdrojů, ze kterých informace dostává. Finský 

akademik Savolainen (2007, s. 1-11) tento jev zmiňuje ve své empirické studii Filtering and 

withdrawing: strategies for coping with information overload in everyday contexts, jejíž 

výsledky odhalily dvě základní strategie, jak se lidé s informačním přetížením vypořádávají. 

První strategie vychází ze systematické snahy vyloučit nadbytečné informace z vybraných 

mediálních zdrojů (systematická filtrace). Druhá je založena na snaze udržet si minimální 

množství mediálních zdrojů na den (snaha vyhnout se některým mediálním zdrojům v obecné 

rovině). Obě strategie mají za cíl ochránit příjemce před informačním zahlcením.  
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1.4 Informační bublina 

Pojem informační bublina byl poprvé představen v díle The Filter Bubble: What the Internet Is 

Hiding from You amerického spisovatele Eli Parisera, který tímto označuje výsledné hledání 

algoritmu webové stránky (např. webového vyhledáváče Google, Yahoo či sociálních sítí typu 

Facebook). Základním prvkem vyhledávání tohoto algoritmu je, že uživateli cíleně filtruje 

informace podle jeho internetové stopy, tj. historie vyhledávání, jeho předchozího chování na 

internetu (předchozího kliknutí) či podle jeho lokace. Jinými slovy při každém kliknutí 

uživatele je technologickým společnostem vysílán signál, který ukazuje, o co se daný člověk 

zrovna zajímá. Tato technologie na základě  internetové stopy uživatele předpokládá, jaké 

webové stránky by chtěl uživatel vidět, což vede k tzv. filtrační, respektive informační bublině. 

Ta může způsobit, že uživatelé budou mít zásadně menší kontakt s protichůdnými a 

nesouhlasnými názory, což zapříčiní intelektuální izolaci uživatele stejně jako uživatelovo 

zapouzdření se do jednoho názoru, který bude považovat za správný. (Pariser, 2012) 

Na příkladu7 vyhledávání slova Egypt v Google Search dvěma různými uživateli (oba jsou 

obyvatelé New Yorku, muži europoidní rasy, oba jsou Pariserovi přátelé) Pariser dokládá, jak 

tento algoritmus funguje v praktické rovině. Prvnímu z uživatelů se zobrazí zejména zprávy o 

politické krizi v Egyptě, souvisejících protestech z roku 2011 a o novinářce televizní stanice 

CBS Laře Loganové. Oproti tomu u druhého z uživatelů vyhledávač zobrazí informace o 

cestování a dovolené v Egyptě, stejně jako zpravodajský portál Egypt Daily News a CIA World 

Factbook, avšak žádnou zmínku o demonstracích a napjaté politické situaci v Egyptě. Stejné 

slovo, různé výsledné informace v kontextu zmíněné internetové stopy uživatele, 

zapouzdřenost a uzavřenost vůči podstatným zprávám, potencionální zmanipulovatelnost. To 

vše Pariser v této věci pokládá za možnou hrozbu pro naši společnost. (Allred, 2018; Pariser, 

2012; Pariser, 2011) 

1.5 Komnata ozvěn 

S výše uvedeným termínem informační bubliny souvisí i tzv. komnata ozvěn (z anglického 

Echo Chamber). Problematikou komnaty ozvěn se zabývá Michaela Del Vicario a kolektiv 

z italského IMT Lucca institutu pro pokročilá studia. Ve své práci „The spreading of 

misinformation online“ poukazují na širokou dostupnost informačního sdělení a obsahu jako 

takového, jež je v online internetovém prostředí sdíleno jeho uživateli. Toto umožňuje 

 
7 Více informací viz Pariser (2011): https://ed.ted.com/lessons/beware-online-filter-bubbles-eli-pariser 

https://ed.ted.com/lessons/beware-online-filter-bubbles-eli-pariser
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spojování lidí s určitými společnými zájmy a světonázorem. Skrze kvantitativní analýzu se 

autoři zabývají determinanty, které řídí a šíří dezinformační sdělení, přičemž v rámci toho 

analyzují celkem 67 veřejných webových stránek, z toho 32 konspiračních, 35 s vědeckými 

informace a 2 webové troll8 stránky. Zaměřují se především na způsob, jakým uživatelé 

Facebooku přistupují k informacím různorodého charakteru, a to vědecky a fakticky ověřeným 

informacním na straně jedné a konspiračním sdělením na straně druhé. (Vicario et al., 2015, s. 

1-6) 

Výsledky analýzy odhalují, že uživatelé Facebooku tíhnou k selekci a sdílení obsahu, který je 

spjat s konkrétním příběhem, zbytek determinantů ignorují. Většinou jsou pak informace 

sdíleny na základě sociální homogenity, tj. kdy informaci přijme a nadále sdílí přítel uživatele 

patřící do stejné sociální skupiny, tím se vytváří homogenní a polarizované skupiny lidí 

s vyhraněným názorem. Jedná se o již zmíněné komnaty ozvěn, ve kterých se lidé vzájemně 

utvrzují ve svém přesvědčení a světonázoru, který je nadále zesilován a odrážen jako ozvěna. 

Taktéž analýza ukázala, se v rámci těchto skupin informace šíří rychleji, jelikož se s nimi 

členové těchto skupin identifikují a souhlasí s nimi. (Vicario, 2015, s. 1-6) Problematikou 

komnaty ozvěn se zabývají i další autoři, kupříkladu Sunstein (2007, s. 6-13) či Flaxman, Goel 

a Rao (2016, s. 299-318), kteří na základě rozsáhlé analýzy  o spotřebě online zpráv zjistili, že 

články, které jsou uživately nalezeny skrze internetové vyhledávače nebo sociální sítě, jsou 

spjaty s vyšší mírou ideologické segregace oproti článků, které vyhledají uživatelé přímo na 

daném zpravodajském webu. 

Nadto navíc internet usnadňuje šíření dezinformačních sdělení a konspiračních teorií, které 

často mohou vést k rychlé, byť naivní společenské reakci jeho konzumentů. Vicario (2015, s. 

1-6) dává za příklad této problematiky (zahrnující též komnatu ozvěn) vojenské cvičení armády 

USA Jade Helm 15, které probíhalo v červenci až zaří 2015, účastnilo se ho více než 1200 

vojáků, a jež mezi mnoha lidmi (převážně konzervativními pravicovými komentátory) vyvolalo 

obavy a paranoiu o možném násilném politickém převzetí moci na jihozápadě země, kde se 

cvičení odehrávalo. Obavy vycházely i ze vzniklých konspiračních teorií pojednávajícími o 

údajném cíli tajného plánu administrativy tehdejšího amerického prezidenta Obamy zavést 

stanné právo, zatknout politicky nežádoucí osoby, odebrat občanům zbraně, či dokonce 

nepřátelsky převzít moc v tradičně pravicovém konzervativním státě Texas. Těmto ryzím 

 
8 Internetový troll je uživatel internetu, který záměrně začíná hádky, snaží se vnést rozepři mezi ostatní uživatele 

pomocí mimotematických zpráv v online komunitě lidí, ať už jde o diskuzní form, blog, komentáře na virtuálních 

zdí apod. To vše činí s cílem osobního pobavení, provokace lidí a snaze o jejich emocionálně zabarvené reakce či 

konkrétního zisku (včetně finančního). (Bishop, 2014, s. 8-10) 
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konspiracím dodal určité důvěryhodnosti paradoxně samotný guvernér státu Texas, který vydal 

nařízení americké národní gardě, aby vojenské cvičení jejich kolegů sledovala s cílem zaručit 

ústavní práva Texasanů. Cvičení skončilo bez kompikací v září 2015, nedošlo k žádné škodě a 

útoku na práva občanů státu Texas, konspirační teorie nebyly ničím potvrzeny (Fernandez a, 

2015; Fernandez b, 2015) 

2. Teoretická koncepce dezinformací a propagandy 

V této části diplomové práce představujeme ucelený a obsáhlý přehled teoretické koncepce 

dezinformací a propagandy. Důraz je kladen na teoretické ukotvení základních termínů, jejich 

společných prvků a rozdělení dle jednotlivých kategorií a forem. Zmíněny jsou i cíle 

dezinformací a propagandy, jejich šíření a možnosti, jak se jím lze bránit. 

2.1. Základní charakteristika pojmů 

Dezinformace 

Alvarová (2017, s. 238) termínem dezinformace rozumí „lživou, klamnou, falešnou informaci, 

která má za cíl ovlivnit úsudek“. Fallis (2014, s. 622) shrnuje názor Fetzera (2004), který za 

dezinformaci pokládá „prohlášení, o kterém řečník ví, že je nepravdivé a jehož účelem je uvést 

v omyl“. Sám Fallis (2009, s. 2-8) pak dezinformaci definuje jako zavádějící informaci, která 

má být klamná. Stejně tak Reifová (2004, s. 45) dezinformaci chápe jako záměrně nepravdivou 

či zkreslenou informaci „tajně implantovanou do informační soustavy oponenta se záměrem 

ovlivnit žádoucím směrem jeho aktivity (názory)“. 

Ministerstvo vnitra ČR pojem dezinformaci charakterizuje jako „šíření záměrně nepravdivých 

informací, obzvláště pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči 

médiím, s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají“. Přičemž zároveň 

poukazuje, že tento termín pravděpodobně vychází z ruského slova dezinformacija 

(дезинформация ), jež bylo prvně zaregistrováno v roce 1949. (Ministerstvo vnitra ČR a, 2019) 

Odkazuje se při tom na online Oxford Learner Dictionary, který původ slova datuje do 50. let 

20. století a definuje ho jako nepravdivou informaci, která je uváděna záměrně. (Oxford 

Learner's Dictionaries, 2020 a) Paralelu pojmu dezinformace s ruským slovem dezinformacija 

uvádí i autoři Jowett a O'Donnellová (2015, s. 23-24), kteří ruský původ slova dávají do 

spojitosti s oddělením sovětské KGB specializující se na černou propagandu. Tito akademici 

dezinformaci přímo pokládají za černou propagandu (viz rozdělení propagandy dle obtížnosti 
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rozpoznatelnosti a typu manipulace veřejností do třech různých kategorií barev), protože 

pracuje s nepravdivými informacemi a zůstává skrytá. 

Fallis (2014, s. 621) nadto konstatuje, že dezinformace mohou být společensky velmi 

nebezpečné, a to zejména pokud jsou lidé záměrně uváděni v omyl v podstatných záležitostech, 

kterými jsou „investiční příležitosti, lékařské ošetření nebo političtí kandidáti“. Tyto 

dezinformace mohou vést ke značným finančním, fyzickým či duševním škodám u člověka. 

Stejně tak tento autor řadí k typickým příkladům dezinformací klamnou reklamu, falešné 

webové stránky, vládní propagandu, podvody na internetu či falešné mapy. (Fallis, 2014, s. 

621) 

Misinformace 

Misinformace odkazuje dle Alvarové (2017, s. 239) na sdělení, které bylo na rozdíl od 

dezinformace vytvořeno na základě chyby či omylu. Obdobný postoj k tomuto pojmu zastává 

Ministerstvo vnitra ČR (2019), jež misinformaci formuluje jako „nesprávnou nebo zavádějící 

informaci, která není šířena ani systematicky, ani úmyslně s cílem ovlivnit rozhodování nebo 

názory těch, kteří ji přijímají“. Přitom dodává, že v případě, kdy zůstávají misinformace bez 

patřičné opravy rozšiřovány velkou měrou dále, může tento stav vést k totožnému výsledku 

jako dezinformace, tj. „k přijetí rozhodnutí nebo osvojení názorů na základě nepravdivých 

informací“. (Ministerstvo vnitra ČR a, 2019)  

Stejně tak i italští akademici z Polytechnické Univerzity v Miláně termín definují jako 

„nepřesnou nebo zavádějící informaci, která může být neúmyslně šířena, kvůli chybám při 

hlášení či nesprávné interpretaci.“ (Pierri a Ceri, 2019, s. 1-2) Podle Cambridge Dictionary jde 

o „nesprávnou informaci“ nebo situaci, kdy jsou „lidé nesprávně informováni“. (Cambridge 

Dictionary, 2020) Souhrně vzato, též  lze říci, že výrazy misinformace a dezinformace jsou 

často spojovány s termínem falešných zpráv  (Lazer et al., 2018, s.2-4) 

Falešné zprávy  

Jedna část autorů pohlíží na pojem falešné zprávy (z anglického Fake News) v šírším slova 

smyslu  jako na zpravodajské články, které jsou pro příjemce potencionálně či záměrně 

zavádějící. Jedná se totiž o informace, které je možné ověřit, a přitom jsou vědomě klamné. 

(Vosoughi, Roy a Aral, 2018, s. 1146-1151). Obdobně i Allcott a Gentzkow (2017, s. 213-214) 

falešné zprávy definují jako „zpravodajské články, které jsou úmyslně a ověřitelně nepravdivé 

a mohly by čtenáře uvést v omyl“. Ve své analýze se přitom zaměřují zejména na falešné zprávy 

s politickým pozadím například v kontextu amerických prezidentských voleb 2016. Do rozboru 
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nicméně zahrnují i články, které se vyskytují na satirických internetových stránkách, jež při 

sdílení na sociálních sítích bez patřičného kontextu mohly být mylně pochopeny jako faktické. 

Z analýzy naopak vylučují konspirační teorie, neúmyslně mylné informace a fámy 

nepocházející z konkrétního zpravodajského článku.  

Oproti tomu druhá část akademiků ve svých odborných výstupech termín falešné zprávy zúžuje 

v rámci definice tak, aby obsahoval výhradně nepravdivé informace, které vznikly s cílem 

finančního zisku. A jež se podobají profesionálnímu mediálnímu obsahu, aby působily 

důvěryhodně a získaly si pozornost publika v maximální možné míře. (Silverman, 2017; Hunt, 

2016; Mustafaraj a Metaxas, 2017 cit. dle Vargo, Guo a Amazen, 2018, s. 2030-2032)  

Baym (2005, s. 261) nadto zastává názor, že falešné zprávy ve svém jádru z principu vyžadují 

využítí zpravodajských postupů, které danému sdělení zdánlivě dodají na autenticitě, legitimitě 

a věrohodnosti. V neposlední řadě Dewey (2016) a Silverman (2016) argumentují, že jsou 

falešné zprávy v současné době čím dál tím více populární, vznikají internetové stránky jejichž 

záměrem je pouze šíření klamných informací za účelem finančního zisku. Toho dosahují 

prostřednictvím kontroverzního obsahu, jež vede k vyšší míře kliknutí a následného sdílení 

těchto zpráv internetovými uživateli. (Mustafaraj a Metaxas, 2017; Silverman a Alexander, 

2016 cit. dle Vargo, Guo a Amazen, 2018, s. 2030-2032) 

Falešné zprávy tak lze v obecné rovině chápat jako termín, který označuje klamné a zavádějící 

zprávy, jež pronikly do mediálního zpravodajského obsahu a jsou sdíleny i uživateli sociálních 

sítí. V souvilosti s falešnými zprávami lze také často pozorovat v rámci mediálního obsahu 

pojem hoax.  

Hoax 

Pod termín hoax (v překladu podvod, švindl) můžeme v současné době řadit „falešnou zprávu, 

mystifikaci, novinářskou kachnu, ale i žert“ či řetězovou zprávu (typicky e-mail) vyzývající k 

dalšímu hromadnému přeposlání (Hoax, 2020).  Alvarová (2017, s. 238) za hoax pokládá taktéž 

masově šířenou nepravdivou zprávu a novinářskou kachnu. Definičně pak lze hoax popsat jako 

„akt, jehož cílem je přimět někoho, aby uvěřil něčemu, co není pravda, zvláště něčemu 

nepříjemnému“ (Oxford Learner's Dictionaries, 2020 b). 

Samotné slovo hoax pochází z přelomu 17. a 18. století pravděpodobně jako zkratka z 

anglického slova hocus (v překladu klamat) ,(Fredal, 2014, s. 73-77).  V odborné literatuře byl 

výraz poprvé použit americkým spisovatelem a novinářem Curtisem MacDougallem v jeho 
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knize Hoaxes (1958), ve které pojednává o podvodech, které oklamávaly lidstvo napříč 

staletími. Mediální hoaxy jsou „stejně staré jako nejstarší formy hromadné komunikace“ (Vida, 

2012. s. 431). Nehledě na to v jakém masovém médiu se objevují, jejich společným znakem je, 

že jde o relativně rozsáhlé a zároveň úmyslně vytvořené lži, s cílem oklamat veřejnost (Vida, 

2012. s. 431-432). Vida (2012. s. 431-432) též zmiňuje, že k jednomu z z prvních rozsáhlých 

mediálních hoaxů tzv. Velkému měsíčnímu podvodu, došlo v roce 1835. Americké noviny New 

York Sun tehdy zveřejnily sérií článků podrobně popisující život na    měsíci, včetně lidem 

podobných bytostí s křídli či měsíční fauny a flory. Právě detailní popis přidával těmto článkům 

na kredibilitě. V neposlední řadě autor zmiňuje i rozhlasovou adaptaci knihy Válka světů z roku 

1938, která mezi lidmi v USA způsobila paniku. Posluchači se  mylně domnívali, že zemi 

opravdu napadli mimozemšťané, rozhlasový přenos jím totiž přišel autentický. Na začátku 

hodinu trvajícího přenosu sice bylo řečeno, že jde o dramatizaci známé knihy, nicméně ti, kteří 

si stanici naladili, později mohli díky formě (vstupům do vysílání) nabýt dojmu, že jde o živý 

přenos  (Vida, 2012. s. 431-432; Bouda a Bartošová, 2013). 

Spin, spinning  

Označuje podobu propagandy, jejíž účelem je posunutí „veřejného mínění jinam“. Děje se tak 

prostřednictvím komunikace o nějaké události, která je záměrně zkreslena a překroucena, 

Alvarové (2017, s. 240). 

Propaganda 

V rámci teoretické koncepce dezinformací je podstatné definovat i propagandu, která se 

zaměřuje na „cílené šíření informací a myšlenek“ (Ministerstvo vnitra ČR a, 2019). Termín „je 

odvozen z latinského Sacra Congregatio de Propaganda Fide“, který označoval kotrolní výbor 

zřízený papežem roku 1622 s cílem šíření římskokatolických myšlenek a víry na úkor 

protestantských. Výraz právě ve spojitosti s katolickou protireformací ztratil svoji původní 

neutralitu a stalo se hanlivým slovem. Obvykle negativní konotaci má tento pojem až dodnes. 

(Řehka, 2017, s. 64-66; Ministerstvo vnitra ČR a, 2019; Reifová, 2004, s 192-193). 

Propagandu lze chápat jako „záměrný pokus přimět lidi myslet a chovat se požadovaným 

způsobenm“ (Taylor, 2003, s. 6). Jowett a O‘Donnellová (2015, s .7) pak propagandu a její 

šíření dávají do přímé souvislosti s masovými komunikačními prostředky, stejně jako 

s konkrétními vědními obory – psychologií a sociologií. Podle nich propaganda znamená 

,,záměrnou a systematickou snahu o formování mínění, manipulování poznání a usměrňování 

chování s cílem dosáhnout odezvy, která podporuje záměr propagandisty“. Obdobně i Reifová 
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(2004, s 192-193) argumentuje, že propaganda je forma přesvědčivé komunikace využívající 

prostředků masové komunikace, při níž dochází k „vědomé úpravě informací a skutečností 

(selekce, formulace, zkreslování a falsšování)“. Jedná se tak o záměrnou snahu manipulovat 

s myšlenkami, lidských chováním a postoji. McQuail (2009, s. 546-547) dodává, že masová 

média jsou nepostradatelnou podmínkou pro úspěch válečné propagandy, protože jsou 

nástrojem, který osloví všechny lidi ve společnosti.  

Použití metod propagandy sahá až do starověku, kdy byly běžně využívány Řeky, Římany a 

Makedonci v rámci probíhající války k odstrašení nepřátelského státu a jeho obyvatel, případně 

naopak získání podpory u vlastního obyvatelstva pro vedení daného konfliktu. K dosažení 

těchto záměrů se využívaly pověsti, legendy, náboženské symboly a mýty. Ve středověku 

církev využívala podobné prostředky legitimizující například účast ve svaté válce a posilující 

morálku vojsk při křížových výpravách. Významné místo zaujímal i rytířský kult, jež byl 

umocňován glorifikujícími písněmi (Řehka, 2017, s. 66-67). V novodobé historii lidstva je 

šíření propagandy spjato se vznikem jednotlivých technických vynálezů umožňující masovou 

komunikaci. Masová auditivní i audiovizuiální média (tj. noviny, rozhlasové a televizní 

vysílání) sehrály nepostradatelnou propagandistickou roli, jak v 1. světové válce, tak i v té 

následné (Jirák a Köpplová, 2015, s. 67; Řehka, 2017, s. 70-76).  Především pak v sovětském 

Rusku a nacistickém Německu, kde byla společnost ovládána režimem jedné strany a 

propaganda byla běžně využívána jako ideologický nástroj pro vedení války stejně jako 

prostředek pro útok na morálku společnosti nepřítele. Často byly využívány letáky a rádio. 

Po druhé světové válce v bipolárně rozděleném světě na dva tábory (USA a SSSR) byla snaha 

vykreslit druhou stranu jako „agresivní, militaristickou, represivní a skutečnou hrozbu pro mír 

a svobodu“  (Řehka, 2017, s. 70-76). V současné době  digitálních médi je pojem často 

spojován s přesvědčováním politiků a psychologickou válkou, která znamená ,,použití 

propagandy proti protivníkovi s cílem zlomit jeho vůli bojovat nebo se bránit, případně jej 

naklonit vlastní pozici“. Přičemž propaganda může být využívána v různorodých kontextech, 

různorodými aktéry (včetně těch nestátních), kteří usilují o různé cíle (Ministerstvo vnitra  ČR, 

a 2019). 

2.1.1. Společné prvky v teoretickém ukotvení dezinformací a propagandy 

Dezinformace jsou úzce spjaty s propagandou, v rámci jejich definování tak lze dle odborných 

dokumentů Evropské komise pozorovat tyto společné prvky: 
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a) Manipulativní povaha 

Souhrně označuje obsah, který je vytvořen na základě nepravdivých a klamných 

informací manipulativního charakteru (tj. dezinformací) a obsahu, který pracuje 

s přesvěčovacími nástroji neetického charakteru (tj. propaganda) (Bayer et al., 2019, 

s. 18) 

b) Záměr 

Jedná se o úmyslný záměr úvést příjemce informace v omyl na základě falešných a 

nepravdivých informací, které jsou představovány jako fakta. (Bayer et al., 2019, s. 

18) 

 

c) Veřejný zájem 

Jak u dezinformace, tak i u propagandy jde o problematiku související s veřejným 

zájmem (tj. politikou, životním prostředím, zdravím lidí), s působením na procesy 

ve společnosti a v neposlední řadě v obou případech cílí i na geopolitické zájmy 

daného aktéra. (Bayer et al., 2019, s. 18) 

 

d) Šíření  

V obou případech jsou klamné informace strategicky šířeny, mnohdy se tak děje při 

využítí umělé inteligence (chatboty na sociálních sítí apod.) (Bayer et al., 2019, s. 

18) 

2.2. Kategorie a formy propagandy  

Základní rozdělení propagandy je dle obtížnosti rozpoznatelnosti a typu manipulace veřejnosti 

do třech různých kategorií barev, a to bílé, šedé a černé:  

a) Bílá propaganda  

Obecně platí, že využívá poměrně důvěryhodných a pravdivých informací, má většinou 

identifikovatelné a snáze rozpoznatelné „zdroje původu“. Zároveň jsou pro tuto kategorii 

propagandy příznačné „komunikační techniky PR“, které se běžně používají. V praktické rovině 

tak jde o „jednostrannou prezentaci stanoviska či názoru“, kdy může dojít i k upozadění 

objektivity novináře (Ftorek, 2012, s. 202-209). Kupříkladu v kontextu významného dne (tj. 

národní svátek apod.) či význačné sportovní události. Reifová (2004, s 194-195) o ní doslovně 

prohlašuje, že má: „ spíše svěonázorové a mobilizační cíle“. Jowett a O‘Donnellová (2015, 

str.20) ji považují za nejména slabou podobu ovlivňování veřejného mínění.  
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b) Šedá propaganda 

Tato kategorie propagandy je uprostřed (tj. mezistupeň) mezi  bílou a černou propagandou. 

Pracuje s ,,výběrovými zprávami a významovými posuny“, přičemž může být cíleně šířena 

nepřátelským zdrojem za účelem potupy či diskvalifikace protivníka.  Ikdyž informace 

spadající do této kategorie propagandy vypadá jako přátelská či alespoň neutrální, je kvůli těžší 

rozpoznatelnosti původu mnohem zrádnější než bílá propaganda (Ftorek, 2012, s. 202-209). 

Jowett a O‘Donnellová (2015. s .20) k tomu dodávají, že zdroj této propagandy může, ale také 

nemusí, být identifikován. Oproti Ftorkovi tito autoři navíc poukazují, že může být využívána 

i samotnou vládou daného státu vůči vlastním občanům. Může se tak dít v rámci kontroly 

mediálního obsahu vládou, která skrze konkrétní favorizované novináře, s nimiž spolupracuje, 

tajně šíří tuto propagandu domácímu publiku. Příkladem je zveřejnění dopisů v jedenácti 

amerických denících. V těchto dopisech američtí vojáci popisovali úspěchy armády v Iráku, 

jenže se ukázalo, že dopisy nebyly formulovány a psány těmito konkrétními vojáky (byť to 

obsahově tak vypadalo), skutečný zdroj zůstal neodhalen. (Jowett a O’Donnellová, 2015, s .22-

23) 

c) Černá propaganda 

Černá propaganda využívá dezinformací a lží, které působí na příjemce informace 

důvěryhodně. Mnohdy se tak  podle Ftorka (2012, s. 202-209) děje při „vedení klamných 

operací prováděných vládou, armádou nebo jinou organizací (např. protivládní – teroristickou 

nebo odbojovou), kdy je jako zdroj informací prezentován vlastní přátelský subjekt (domácí 

vláda, činitel)“. Fakticky nicméně tyto informace vznikají v nepřátelské dílně s cílem vytvořit 

ve společnosti protivníka nedůvěru (např. ke státním institucím), pochybnost a chaos (Ftorek, 

2012, s. 202-209). Podle Jowett a O‘Donnellová (2015, s. 21) je zdroj informací u této 

propagandy většinou utajen,  či je „ přisouzen falešné autoritě“. 

Kromě tohoto rozdělení existují i další formy propagandy: 

d) Oslavná a očerňující propaganda, kdy smyslem oslavné propagandy je konstrukce 

pozitivního dojmu o dané vládě, určité organizaci a instituci, či jiné mocenské skupině. 

Kupříkladu šlo o nacistickou propagandu Německa nebo komunistickou propagandu 

v tehdejším sovětském bloku (SSSR) glorifikující úspěchy a výdobytky socialistického 

režimu. Naproti tomu očerňující propaganda má za cíl protivníka poškodit 

prostřednictvím jednostranné a zaujaté prezentace faktů založených na pravdě i 

nepravdě. Využítí této propagandy (v rámci ideologie) bylo charakteristické např. 
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během studené války9, kdy proti sobě stály dva mocenské bloky bipolárně rozděleného 

světa (USA a SSSR), (Ftorek, 2012, s. 202-209). 

e) Politická propaganda, jejímž cílem je zajistit a udržet politickou moc.  

f) Ekonomická propaganda, která má za cíl udržet výnosnost a stabilitu ekonomiky 

skrze „povzbuzování veřejnosti k nákupu a prodei zboží a služeb“ (Ftorek, 2012, s. 202-

209). 

g) Ideologická propaganda, jejímž smyslem je přimět celé společenské celky ke změně 

názoru, také usiluje o rozšiřování konkrétních idejí nebo náboženské nauky a víry 

(Ftorek, 2012, s. 202-209). 

h) Válečná propaganda, tato propaganda má především za cíl podpořit morálku 

obyvatelstva daného státu během válečného stavu či zajistit vnější podporu. Jejím 

smyslem nicméně může být i zdemoralizovat nepřítele  (Ftorek, 2012, s. 202-209). 

2.3. Kategorie a formy dezinformací 

Použijeme-li k typologizaci dezinformací Sociologickou Encyklopedii Sociologického ústavu 

Akademie věd ČR, lze dezinformace rozdělit hned do několika skupin: 

a) Podle „intenzity a způsobu projevu“  na dezinformace aktivní a pasivní 

Aktivní dezinformace pracuje s přímou nepravdou, podvodem, klámáním a falzifikací, 

přičemž je předloženo falešné a nepravdivé tvrzení společně s pravdivým. Tímto 

způsobem mohou být kupříkladu úmyslně klamáni o situaci na bojišti obyvatelé státu, 

který prohrává danou válku. Pasivní dezinformace vychází ze zamlčení nějaké 

skutečnosti, záměrné změně rozsahu informace (tj. jejímu vyloučení) při komunikaci a 

z navození iluze. Toto bylo charakteristické např. pro závěrečnou etapu komunistického 

Československa, kdy se v mediálním obsahu vyskytovaly zavádějící informace o životě 

disidentů nebo hospodářském stavu západních zemí (Neumannová, 2017).  Přístup k 

rozdělení dezinformací na aktivní a pasivní je i v souladu s kategoriemi klamání Emila 

Mlezivy (Mleziva, 2000, s. 34-44), jenž se odborně zabývá problematikou dezinformací 

a jejich vlivem na rozhodování veřejnosti.  

b) Podle časového sledu na dezinformaci plánovanou a následnou  

 
9 Příkladem může být Masakr v My Lai, kdy bylo v březnu 1968 během Vietnamské války americkými vojáky 

v jeden moment popraveno několik set neozbrojených civilistů vietnamského původu. . (Ftorek, 2012, s. 202-209). 

Více informací viz Final Report of Investigation (1970): https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/RDAR-

Vol-I.pdf 

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/RDAR-Vol-I.pdf
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/RDAR-Vol-I.pdf
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Charakteristickým příkladem plánované dezinformace je řada klamavých operací    

Velké Británie během 2. světové války v severní i Jižní Evropě (tzv. Operace Fortitude), 

jejímž cílem bylo oklamat Hitlerovo Německo v rámci chystaného vylodění 

spojeneckých vojsk v Normandii. Následná dezinformace si pak zakládá na uveřejnění 

pozměněných informací po skončení konkrétní události, např. v politice během voleb je 

uveřejněn nahodile vytvořený kompromitující fotografický materiál politického 

oponenta z jeho minulosti s cílem ho poškodit. Fotografie mají dokládat kupříkladu 

styky s „politicky nepřijatenou osobou apod“ (Neumannová, 2017). 

c) Podle cílů a prostředků na dezinformace strategickou, též globální a taktickou 

Strategická dezinformace, jinak také pojmenována globální, pracuje s nástroji, které 

mají sloužit „konečnému cíli“. Tímto konečným cílem je zavedení nového řádu skrze 

revoluci. V tomto kontextu Neumannová (2017) dodává, že tyto dezinformace byly 

používány zejména v rámci tzv. velkých ideologií. Taktické dezinformace obvykle 

skrývají manipulativní nástroje a způsoby, které se krok za krokem po sobě snaží 

dosáhnout strategických záměrů protivníka (Neumannová, 2017). 

2.4. Cíle dezinformací 

V této podkapitole jsou v rámci teoretického ukotvení dezinformací uvedeny i jejich cíle. 

Cíle dezinformací  

Obecně platí, že dezinformace slouží zejména k rozšiřování vlivu a ovlivňování úsudku lidí 

prostřednictvím lživých informací. Na základě těchto nepravd pomáhají dosáhnout určitých 

cílů, děje se tak při záměrném obejití standardních procesů rozhodování. Dezinformace mají 

přimět příjemce těchto klamných informací, aby přemýšleli a počínali si určitým způsobem. 

Důvodů, motivací a cílů lidí vytvářejících tyto dezinformace je mnoho. James Pamment, který 

je hlavním analytikem na Univerzitě národní obrany ve Švédsku, v odborném dokumentu Resist 

– Příručka pro boj s dezinformacemi uvádí pět nečastějších: 

1. Ekonomické 

Cílem dezinformací je zisk finančního obnosu. Kupříkladu tzv. clickbaity se snaží 

získat, co největší počet kliknutí uživatele internetu. Získávají je prostřednictvím 

„titulku, multimediálního obsahu nebo jiných signálů, které uživatele falešně nalákají 

k návštěvě určité webové stránky“. (Pamment et al, 2019, s. 7-9) 

2. Protože můžu 
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Jedná se o cíl ve spojitosti s provedením aktivity , která je nesnadná, smělá a troufálá. 

Souvisí s mentalitou hráčů a hackerů, která „předpokládá, že systémy je třeba přehřát 

nebo nějak technologicky vytěžit“ (Pamment et al, 2019, s. 7-9). Podstatná je v této věci 

velikost výzvy a individuální užitek, případně i zisk člověka, který tuto aktivitu vykoná 

(například uznání od komunity lidí za schopnosti, které jsou potřeba k vykonání této 

činnosti). K důsledkům této činnosti lze řadit hackerské nabourání se do klíčových 

systémů (např. v případě státních institucí apod.), zisk tajných materiálů, či „zneužití 

algoritmů či jiných digitálních systémů“. V neposlední řadě může jít i o zneužití dat 

uživatelů s cílem přesnějšího zaměření dezinformací. A to kupříkladu u reklamních 

příspěvků, které se zobrazí pouze selektovaným uživatelům. (Pamment et al, 2019, str. 

7-9) 

3. Diskreditace 

Diskreditace je záměrné rozšiřování manipulativních informací a lži s cílem poškodit 

věrohodnost, spolehlivost a mínění o dané osobě nebo organizaci. Pammet (2019, s. 7.-

9) k tomu poznamenává, že tato osoba či organizace nicméně nemusít být hlavním cílem 

dezinformace. Stěžejním záměrem může být např. „izolace zranitelné skupiny příjemců, 

která je závislá na službách určité organizace“, skrze diskreditaci takovéto organizace. 

Pamment navíc diskreditaci řadí mezi vůbec nejvíce opětované cíle manipulativních 

aktivit, přičemž dodává, že je vhodným doplňkem ostatních cílů dezinformační činnosti, 

např. dalších uvedených – polarizace a taktéž informační vlivové operace. Příkladem 

diskreditace je situace, kdy dezinformátor padělá materiál veřejnoprávní České televize 

(dále jen ČT). Vznikne tak narativ o nespolehlivosti ČT, který se rozšíří v digitálním 

prostoru a diváci se přeorientují na nehodnověrné „kvazimediální portály“ (Pamment 

et al, 2019, s. 7-9).  

4. Polarizace 

Úmyslem polarizace je prohlubovat existující nesoulady a rozpory. Ti, kdo šíří 

dezinformace pro tento účel, používají dosavadní diskuzi, do níž záměrně vnesou 

klamný obsah, jenž má obě skupiny lidí opačného názorového spektra přimět k reakci 

(skrze provokaci). Tato reakce pak má zmenšit „prostor pro úmírněný kompromis“.  

(Pamment et al, 2019, s. 7-9). Většinou jde o společenské či politické úmysly. Tato 

činnost může dle Pammenta (2019, s. 7.-9)  doslova vést k následujícím důsledkům: 

,,poškození pověsti či důvěryhodnosti, částé hádky namísto konstruktivního dialogu, 

například vyvolávaná online trolly, intenzivnější polarizace politické debaty, například 

rozdmýchávání citlivých otázek typu migrace“. Na závěr (ale nikoliv méně důležitě) 
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může vést k úmyslnému podněcování s účinky na zdraví veřejnosti, ať už v rámci 

navádění veřejnosti k násilnostem, nebo podněcování proti očkování. 

5. Informační vlivové operace 

Cílem informačních vlivových operací je „podrývat národní prosperitu a bezpečnost“. 

Konkrétněji jde o aktivity, které jsou často zaměřeny vůči státním institucím a 

různorodým sociálním skupinám. Hlavním úmyslem pak může být i podpora ,,cílů 

zahraniční politiky nepřátelského státu“  (Pamment et al, 2019, s. 7-9).  Tyto 

dezinformační operace obvykle provádějí státní nebo nestátní aktéři, jež k této činnosti 

mohou použít „domácí prostředníky“ a mohou různorodě „kombinovat komunikační a 

hybridní vlivové techniky včetně špionáže a kompromitujích materiálů“. (Pamment et 

al, 2019, s. 7-9).  Potecionálním důsledkem této činnosti může být vliv na rozhodnutí 

politiků, ztráta důvěry veřejnosti k vládním strukturám, oslabení kolektivní pospolitosti 

ve společnosti, případně i poškození vztahů v rámci spojenecké soudržnosti mezi státy. 

Kupříkladu jde o operaci, kdy nepřítel přidá do hacknutých webových serverů politické 

partaje v dané zemi falzifikované materiály, které následně uveřejní v průběhu volební 

kampaně  (Pamment et al, 2019, s. 7-9). 

2.5. Šíření dezinformací 

Šíření dezinformací není dáno konkrétním časem a místem, ale pravděpodobnost výskytu 

manipulativní informace je vyšší během důležitého „demokratického rozhodovacího procesu“ 

jakými jsou volby, např. americké prezidentské volby 2016, a referenda, např. nizozemské 

referendum o přidružení Ukrajiny k EU 2016, či referendum o členství Spojeného království 

v EU také z roku 2016. Jelikož se referenda ze své podstaty věnují tématům a otázkám, které 

rozdělují společnost, jsou obzvláště ideální rozhodovací proces pro šíření dezinformací. Pro 

nekontrolovatelné a rychlé šíření dezinformace je pak velmi vhodný stav na  začátku nějaké 

krize a významné události, kdy lidí se zájmem sledují medální obsah a státní orgány ještě 

nestihly přijít s relevatním vysvětlením dané situace. Pro úpravu dezinformace na podmínky 

recipientů v daném státe slouží jejich osobní údaje, jakými jsou politické preference, národnost, 

stejně jako „socioeknomický profil a zeměpisná poloha“. (Bayer et al., 2019, s. 29-30) 

Rozšířování samotných dezinformací probíhá na různých platformách, kde klamná zpráva 

oslovuje co možná největší počet diváků a uživatelů. Jde o různé příspěvky na sociálních sítí 

(často komentáře), blogové příspěvky, informace sdílené na internetu, televizní zprávy, 

komentáře pod článkem vztahující se k jeho obsahu, falešné účty na sociálních sítí, influenceři, 
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videa (platformy typu Youtube), události na Facebooku a také hastagy. Mediální obsah takovéto 

zprávy je pak zcela či částečně vytvořen, respektive upraven. Takovýto obsah může zahrnovat 

„falešná spojení“ (např. nadpisy odporující původnímu významu), ale může být naopak i 

v základu pravdivý, jen je záměrně šířen v nesprávné souvislosti (např. informace z historie 

líčeny jako zprávy), (Bayer et al., 2019, s. 29-30). 

2.6. Efekt dezinformací a možná obrana 

Nástup digitálního a informačního prostředí (podrobněji viz kapitola 3) zvýšil efektivitu šíření 

dezinformací. Pokud jde o jejich samotný účinek a reálné dopady, je velmi složité prokázat 

jejich skutečný dopad. Dezinformační aktvity jsou ze své podstaty tajné a odhalené skutečnosti 

tak mohou představovat pouze jednu z částí komplexní dezinformační činnosti. Stejně tak 

země, které z těchto manipulativních praktik a operací bývají obviněny, nařčení odmítají (např. 

Rusko, Írán, Čína, ale i Maďarsko). Dokázat financování jednotlivých dezinformačních aktivit 

konkrétními aktéry je složité kromě mimořádných případů, kdy např. Fcaebook přistoupí ke 

zveřejnění informací o nákupech reklam. Podle expertů Evropské komise navíc platí, že 

„příčinné souvislosti s konkrétními událostmi v reálném světě je také obtížné stanovit, což 

ztěžuje hodnocení účinků“ (Bayer et al., 2019, s. 47-51). 

V teoretické rovině bylo např. řečeno, že v Maďarsku po sérii protimigračních opatření a cílené 

protiimigrační kampaně vzrostla xenofobie. Nelze nicméně dokázat, že za tento stav a náladu 

ve společnosti může protimigrační kampaň a rétorika vlády (obsahující dezinformace). Stejně 

tak nelze empiricky dokázat, že nenavistná kampaň na Facebooku v Myanmaru způsobila 

následné etnické násilnosti (Bayer et al., 2019, s. 47-51). 

Pokud jde o možnou obranu vůči dezinformačním zprávám Vilmer, Escorcia, Guillaume a 

Herrera (2018, s. 167-187) z francouzské expertní skupiny Ministerstva obrany a zahraničí 

doporučují následující preventivní opatření - celkem padesát doporučení- rozdělené do čtyř 

kategorií: 

1. Doporučení obecná 

Jde kupříkladu o: 

a)  Jasné teoretické ukotvení a rozlišení pojmů (používání termínu manipulace 

s informacemi místo fake news apod.) 

b) Nepodcenění hrozby 
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c) Uvažovat v dlouhodobém horizontu (nepřipustit odvádění pozornosti 

krátokodobě trvajícími kauzami) 

d) Nepřenechat internetové prostředí extremistům 

e) Nepočítat s tím, že moderní technologie vše vyřeší 

(Ministerstvo vnitra ČR b, 2019) 

2. Doporučení státu 

Jde kupříkladu o: 

a) Monitoring internetu a odhalení šiřitele manipulativních informací 

b) Lepší komunikace 

c) Legislativní proces (tj. tvorba zákonů), pokud je to nutné 

d) Dát digitálním platformám zodpovědnost a sdílet s nimi informace 

e) Podporovat mediální gramotnost a kritické myšlení (vzdělavání dětí i dospělých) 

(Ministerstvo vnitra ČR b, 2019) 

3. Občanské společnosti 

Jde kupříkladu o: 

a) Zesílit verifikaci faktů 

b) Vytvořit jednoduše použitelné nástroje umožňující samotným občanům 

identifikaci klamné informace 

c) Přijmout mezinárodní etický kodex novinářů a lépe novináře vzdělávat 

z hlediska rizik práce s manipulativním mediálním obsahem 

d) Vytvořit nástroje, které by bojovaly proti trollingu (souvisí s bodem e) 

e) Použít nástrojů umělé inteligenci  

(Ministerstvo vnitra ČR b, 2019) 

4. Soukromým firmám 

Jde kupříkladu o: 

a) Požadovat nové smlouvy s uživateli, které by vycházely z nových digitálních 

práv 

b) Důraz na vysoký stupeň transparentnosti 

c) Lépe odměňovat kvalitní žurnalistiku 

d) Požadovat, aby digitální platformy finančně přispívaly na nezávislý výzkum a 

kvalitní žurnalistiku 

e) Podpora zapojení vědců do veřejné debaty 

(Ministerstvo vnitra ČR b, 2019) 
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James Pamment (2019, s .19) nadto představuje možnosti, jak v rámci strategické komunikace 

vůči veřejnosti na dezinformace reagovat. V prvé řadě pouzkazuje na to, že ne na každou 

dezinformaci musí být adekvátní odezva, protože názor a mínění lidí se časem sám dá do 

pořádku. Dále již zmiňuje jednotlivé možnosti reakce, a to: 

a) Vytvoření narativu, který by byl přesvědčivý, působil uceleně, nejednalo by se o pouhé 

vyvracení nepravdivých informací. Tedy komunikace by se vedla proti záměru 

dezinformace, nikoli pouze proti jeho sdělení.  

b) Exaktnost a zachování hodnot, kdy smyslem strategické komunikace státních institucí 

má být soulad se základními principy a hodnotami (např. pravda, exaktnost, smysl pro 

spravedlnost a zachování otevřenosti). Výsledkem by měla být důvěra veřejnosti. 

c) Aktuálnost ve smyslu rychlosti a obratnosti komunikace (souvisí s vypracováním 

postupů, kdy je potřeba rychle na dezinformaci reagovat) (Pamment et al, 2019, s. 19). 

d) Progresivnost, přičemž v této věci poukazuje na nutnost dostatečně zajímavé a 

atraktivní reakce, která by v informačně přeplněném mediálním prostoru dokázala 

dostatečně zaujmout příjemce.  

e) Součinnost s přátelsky nakloněnými mocnými aktéry, která by měla posílit 

důvěryhodnost vaší reakce a zaujmout příjemce, kteří byli dosud k této reakci skeptičtí 

(Pamment et al, 2019, s. 19). 

3. Informační operace v digitální době 

Stejně jako se informace vyskytují a nabývají na důležitosti ve všech sférách lidského života 

včetně informací, jež vytváří mediální obsah, žijeme v době, kdy jsou informace čím dál tím 

podstatnější i pro vedení války, konkrétně v oblasti vojenských informačních operací. Jsou to 

právě informační operace, které využívají dezinformací a propagandy k ovlivňování názorů 

velkého množství lidí. Děje se tak přitom v rámci tzv. informačního prostředí. 

3.1. Charakteristika informačního prostředí 

Informační prostředí je dle platné doktríny NATO „virtuální a fyzický prostor, ve kterém jsou 

přijímány, zpracovávány a přenášeny informace. Skládá se ze samotných informací a 

informačních systémů“. Součástí informačního prostředí je i kybernetický prostor , který 

označuje „imaginární prostředí, ve kterém jsou digitalizované informace přenášeny 

počítačovými sítěmi“. (Řehka, 2017, s. 60-62) V rámci informačního prostředí pak probíhá   

informační válka, jejímž záměrem je dosáhnout konkurenční výhody nad protivníkem na 
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základě utříbení získaných informací a jejich využití. V praktické rovině jde o „sběr taktických 

informací, zabezpečení kvality vlastních informací, šíření propagandy a dezinformacích k 

demoralizaci nepřítele a veřejnosti, snižování kvality informací protivníka a bránění mu v jeho 

sběru“ (Řehka, 2017, s. 60-62; Taylor a Francis, 1997, s. 145-191). 

S informační válkou souvisí i pojem informační operace10, které jsou taktéž v gesci 

vojenských kapacit státu. Jejich účelem je podporovat a zajistit provedení cílů strategické 

komunikace v rámci vojenských operací. Součástí těchto operací jsou obranné i útočné 

prostředky s cílem manipulace „informací, informačních systémů a rozhodovacího procesu 

protivníka“, a to k obraně těch vlastních (Řehka, 2017, s. 140). V praxi se jedná o činnost 

zahrnující „pyschologické operace, fyzické ničení, elektronický boj, útoky proti počítačovým 

sítím a ochranu proti těmto útokům, vojenské klamání, opatření proti proagandě, opatření proti 

klamání,  informační bezpečnost, operační bezpečnost a pronikání do počítačů“ (Cavelty 2008, 

cit. dle Řehky 2017, s. 140). 

Hybridní válka 

S informačními operaci a válkou v rámci informačního prostředí je třeba vysvětlit i termín 

hybridní válka, která zahrnuje  tzv. „hybridní metody válčení“. Jinými slovy se jedná o konflikt 

probíhající za využití konvenčních i nekonvenčních prostředků boje, které jsou velmi 

adaptabilní, probíhají souběžně, oboustranně se podporují, a v neposlední řadě dokáží pružně 

reagovat na danou situaci. Hybridní metody válčení využívají veškeré dosažitelné nástroje, 

které zahrnují i teroristické aktivity, činnost nestátních aktérů, metody boje povstaleckých 

skupin, nástroje ekonomického, právního, politického, ale i informačního charakteru, přičemž 

jsou používány také v kybernetickém prostoru. Právě „informační působení“ je klíčovým 

prostředkem hybridního konfliktu. Pojem hybridní válka coby prvek „válčení nové generace“ 

definoval v únoru 2013 náčelník generálního štábu Ruska Valerij Geramisov v odborně 

akademickém časopise Vojensko-průmyslový kurýr. Termín začal být mediálně známý po 

ruské anexi Krymu v únoru 2014  a začátku války na Východní Ukrajině v oblasti Donbasu, 

které započaly o měsíc později (Řehka, 2017, s. 22-24; Kyun, 2015, s. 383-396). 

V českém prostředí ve spojitosti s hybridní válkou vzniklo v lednu 2017 na základě doporučení 

Auditu národní bezpečnosti specializované Centrum proti teorismu a hybridním hrozbám 

(CTHH). Jedná se o analyticko-komunikační oddělení zabývající se sledováním hrozeb 

 
10 Více informací viz NATO MILITARY POLICY FOR INFORMATION OPERATIONS (2018): 

https://shape.nato.int/resources/3/images/2018/upcoming%20events/MC%20Draft_Info%20Ops.pdf 

https://shape.nato.int/resources/3/images/2018/upcoming%20events/MC%20Draft_Info%20Ops.pdf
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explicitně narušující vnitřní bezpečnost země. Jde o přímé či potencionální hrozby související 

s terorismem, extremistickým jednáním a ideologií, údery na měkké cíle, bezpečnostními 

hledisky migrace lidí, ale zejména také kampaněmi dezinformačního charakteru (Ministerstvo 

vnitra ČR c , 2019). Centrum je proaktivní ve sdílení mediálních příspěvků především na 

sociální sítí Twitter, kde veřejnost kontinuálně upozorňuje na dezinformace, často se 

vyskytující na různorodných dezinformačních webech, které dle expertů z tohoto centra šíří 

ruskou propagandu. Tyto manipulativní informace vyvrací na základě faktických a ověřitelných 

informací  (CTHH MV a, 2019; CTHH MV b, 2019; Jablonická, 2019; Janáková, 2018). 

Centrum opakovaně kritizoval např. prezident ČR Miloš Zeman, kdy zpochybňoval, že centrum 

má kapacity odhalit dezinformace, kritizoval údajnou ideovou zaujatost úřadu, pod terčem 

kritiky je pracoviště kvůli své činnosti i ze strany představitelů České pirátské strany (CT24.cz 

, 2017 a; CT24.cz, 2017 b; Malínská, 2017). Prezident navíc před tímto útvarem ministerstva 

vnitra varoval i ve svém vánočním poselství z prosince 2016, kdy doslova pronesl: 

„Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový Úřad pro tisk a 

informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti“ (Zeman, 2016).  

Ministerstvo vnitra kritiku obratem odmítlo: „Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám 

ani žádné jiné pracoviště ministerstva vnitra nebude cenzurovat obsah médií ani internetu,“ 

(Kottová, 2016). V minulém roce se CTHH ohradilo kupříkladu i proti výrokům Čínského 

velvyslanectví v Praze (iRozhlas.cz a, 2019). 

3.2. Ruská informační válka 

Ruská koncepce informační války je v souladu s dlouhodobým postojem Rusů ke 

geopolitickému soupeření mezi Ruskou federací a ostatními státy světa. Přístup Ruska k vedení 

informační války kontinuálně navazuje na sovětskou tradici (nicméně byl zrevidován a 

přizpůsoben soudobému světu) související mimo jiné s „přístupem k médiím jako k protředkům 

systematického ideologického a propagandistického působení“ (Jirák a Köpplová, 2015, s. 67). 

V ruském pojetí probíhá informační válka bez ohledu na to, zdali má s danou zemí vyhlášen 

válečný stav. Tato infomační válka používá veškeré účelné postupy a nástroje včetně mobilních 

telefonů, činnosti trollů,  počítačů, využítí sociálních sítí, mediálního pokrytí i bezprostředního 

ovlivňování lidí. V praktické rovině se při použití těchto nástrojů jedná o kybernetickou činnost 

(včetně elektronického válčení), dezinformační a klamavé aktivity, stejně tak jde o 

„psychologické operace, strategickou komunikaci a ovlivňování spojené se zpravodajskými a 

kontrarozvědnými aktivitami“ (Řehka, 2017, s. 187-188). Veškeré tyto aktivity pak představují 
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jeden kompletní a propracovaný systém sloužící k manipulaci „vnímání a chování protivníka, 

obyvatelstva a mezinárodního společenství na všech provních“ (Řehka, 2017, s. 187-188). 

Tento propracovaný systém byl Ruskou federací v posledních letech využit v rámci snahy o 

ovlinění demokratické procesů např. během amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy 

hlavním záměrem bylo snížit důvěru americké společnosti v demokratický proces a poškodit 

protikandidátku současného prezidenta Donalda Trumpa Hillary Clintonovou. Vyplývá to 

z vyšetřování amerického Senátu, stejně jako ze závěrečné zprávy expertní vyšetřovací komise 

Roberta Muellera (Report 116-XX, s. 4-8; Mueller, 2019, s. 1-36). Obdobně jsou v současné 

době vyšetřováni i další případy hlasování lidí, při nichž je Rusko podezříváno z jejich cíleného 

ovlivňování. Jedná se např. o referendum o Brexitu z roku 2016, kdy je Rusko podezřeno 

z dezinformační činnosti podporující kampaň pro ukončení členství Velké Británie v EU a 

narušující vnitřní integritu EU. Dále jde kupříkladu o manipulativní aktivity ve spojitosti 

s francouzskými prezidentskými volbami z roku 2017. Záměrem Kremlu mělo být snížit šance 

na vítězství tehdejšího kandidáta a současného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, 

a to na úkor kandidátky Marine Le Pen z francouzské Národní fronty (Bentzen et al, 2018). 

Ve všech těchto zmíněných případech mělo jít dominantně o dezinformační činnost zahrnující 

vytváření falešných účtů na sociálních sítích (Facebook a Twitter), rozšiřování propagandy 

v ruské státem podporované televizi Russia Today a zpravodajské sítě Sputnik (webový portál, 

rádio a rozhlasové vysílání), v případě francouzských a amerických prezidentských voleb mělo 

nadto jít o využití automatizovaných botů šířící fake news a hackerskou kybernetickou činnost, 

která šířila důvěrné informace z hacknutých e-mailů (Bayer et al., 2019, s. 47-51, Bentzen et 

al, 2018, s. 1-8). V neposlední řadě bylo Rusko obviněno samotnou španělskou vládou ze 

záměrné snahy ovlivnit referendum o nezávislost Katalánska z roku 2017 (Bentzen et al, 2018, 

s. 1-8; Palmer, 2017). 

3.2.1. Ruská informační válka v ČR 

Bezpečnostní informační služba ČR (BIS) v posledních letech soustavně varuje před vlivovými 

a zpravodajskými operaci Ruské federace v rámci ČR, které nabývají na intenzitě. Konkrétně 

ve výročních zprávách z let 2016 až 2018 o těchto aktivitách doslovně konstatuje: 

Rok 2016: 

„Ruskými prioritami pro rok 2016 byly vlivové a zpravodajské operace vedené v rámci či na 

podporu hybridní kampaně v kontextu ukrajinské a syrské krize. Oproti roku 2015 však v 
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průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území 

ČR“ (BIS, 2017, s. 10-22). K Tomu BIS dále poznamenává, že: „V kontextu ruských vlivových 

a aktivních opatření v roce 2016 lze konstatovat, že Rusko, využívá ve svůj prospěch všech 

dostupných prostředků, ale (hlavně) také všech slabých i silných stránek protivníka“ (BIS, 

2017, s. 10-22).  Hovoří i o typu těchto vlivových aktivit (viz kapitola 2.2. Kategorie a formy 

propagandy): „Tyto ruské vlivové a zpravodajské aktivity jsou v prvé řadě ruskou ingerencí do 

českých vnitřních záležitostí (ve škále vlivových opatření od bílé po černou). Ve strategické 

rovině jsou však vnímány jako součásti ruských hybridních kampaní proti Ukrajině, NATO a 

EU“. BIS zmiňuje i ruskou kybernetickou špionáž (BIS, 2017, s. 10-22). 

Rok 2017: 

Ve výroční zprávě za rok 2017 BIS uvádí, že: „Ruská činnost se kontinuálně orientovala 

zejména na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů.“ (BIS, 2018, s. 

6-8). BIS zmiňuje i cíl této činnosti: „Klíčový je cíl ruské hybridní strategie, kterým je 

především vnitřní oslabení NATO a EU, a to např. cestou oslabení jednotlivých členských 

států.“ (BIS, 2018, s. 6-8). Dále BIS poznamenává, že jde v této věci o komplexní problém, 

z toho důvodů BIS kupříkladu nepracovala samostatně na problematice tzv. proruských 

dezinformačních webu, ale věnuje se celkově „zpravodajskému rozpracování ruských 

vlivových operací proti ČR“ (BIS, 2018, s. 6-8). Optikou české zpravodajské služby jsou 

dezinformační servery pouze jednou částí z celkového „systému ruské hybridní strategie a v 

drtivé většině případů je součástí oné krycí kouřové clony, v níž a za níž se kryjí jiné zásadnější 

aktivity s vazbou na Rusko a jeho zájmy“ (BIS, 2018, s. 6-8). Přičemž dominatní většina webu 

šířící dezinformace v českém jazyce je výsledkem českých občanů, kteří věří ve špatnost 

liberálně demokratického zřízení, EU, USA a NATO. Tito občané nicméně nejsou podporováni 

Ruskou federací. BIS o aktivitě těchto lidí konstatuje, že 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. 6-8). 

Rok 2018: 

V roce 2018 se na území ČR dle BSI vyskytovali členové a spolupracovníci všech tří ruských 

zpravodajských služeb, „tj. civilní rozvědky SVR, vojenské rozvědky GRU a vnitřní 

bezpečnostní a zpravodajské služby FSB“(BIS, 2019, s. 6-9). Pokud jde o činnost aktivistů 

podporující Rusko, BIS hovoří, že „stále intenzivněji, koncepčněji a systematičtěji brojí proti 
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politickému uspořádání v ČR a členství v EU a NATO.“ (BIS, 2019, s. 6-9). K tomu tito 

aktivisté využívají „zavádějící, manipulativní či lživé tvrzení“, jež vytvářejí „strach a napětí ve 

společnosti, což přispívá k její polarizaci a radikalizaci“ (BIS, 2019, s. 6-9). Jako součást těchto 

proruských aktivitstů BIS zařazuje kromě příslušníků některých, nacionálních, respektive 

populistických hnutí i politických stran, také „média, která se prezentují jako nezávislá či 

alternativní“ (BIS, 2019, s. 6-9). Členové těchto subjektů přitom byli vzájemně propojeni a 

dokázali obsoustranně kooperovat. K působení na veřejné mínění pak dle BIS tito lidé používali 

„jako média zejména internet, sociální sítě, vlastní internetové videokanály či tzv. 

nezávislá/alternativní média“. Takzvaná nezávislá a alternativní média dle BIS  představují 

hlavní zdroj dezinformací ve prospěch Ruska (BIS, 2019, s. 6-9). 

Monitoring dezinformačních médií 

Aktivity těchto dezinformačních médií šířící ruskou propagandu v ČR sledují i některé nevládní 

a neziskové organizace, např. Prague Security Studies Institute11, který část své činnosti přímo 

věnuje sledování, vzdělávání veřejnosti a analýzám ruských vlivových operací ve střední 

Evropě. V rámci své publikační činnosti tato organizace vydala např. celkový přehled 

vlivových aktivit Ruské federace v regionu střední Evropy či analýzy českých parlametních, 

prezidentský a senátních voleb v kontextu dezinformací v časovém období let 2017 až 2019 

(Smoleňová et al, 2017; Prague Security Studies Institute, 2019). 

Proaktivní nevládní organizací je v této věci i Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, jež se 

snaží v rámci strategického programu Kremlin Watch12 odhalovat a poukazovat na nástroje 

ruských dezinformačních operací, které jsou zaměřeny proti západním demokracicím České 

republiky nevyjímaje. Tato organizace vydala např. souhrnnou studii o fungování českých 

manipulativních webů a jejich celkový přehled, respektive využité manipulační nástroje těchto 

webů. Zabývala se i dezinformacemi v rámci prezidentských voleb 2018 (Evropské hodnoty, 

2016; Víchová, 2016; Krejčí, Víchová a Janda, 2018). 

Oproti tomu Rychnovská a Smetana (2019) v souvislosti s českou debatou o dezinformacích 

argumentují, že zdaleka ne každá dezinformace musí nutně pocházet z Ruska, dle nich 

„výzkumy dokazují, že že příklon k falešným zprávám souvisí zejména s nedůvěrou k domácí 

 
11 Více informací o aktivitách této organizace lze najít na Prague Security Studies Institute (2020): 

http://www.pssi.cz/russia-s-influence-activities-in-cee 

 
12 Více informací o činnosti tohoto programu lze najít na Kremlin Watch (2020): 

https://www.kremlinwatch.eu/#welcome 

http://www.pssi.cz/russia-s-influence-activities-in-cee
https://www.kremlinwatch.eu/#welcome
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politické reprezentaci a institucím“. Také poukazují na vyhrocennost této debaty, a to jak 

laickou, tak i odbornou veřejností, která ve svém důsledku může vést k militarizace této 

diskuze, potencionální polarizaci české společnosti a neřeší jádro problematiky dezinformací  

(Rychnovská a Smetana, 2019). 

Skupina vědců a vysokošloských pedagogů z FSV UK, Ústavu mezinárodních vztahů a 

Metropolitní univerzity v Praze pak hovoří o nárokované odbornosti výstupů nevládní 

organizace Evropské hodnoty. Přičemž varují před užitím neokonzervativní odeologie 

v publikacích této organizace na úkor využítí  vědeckých metod a výzkumu, který je 

„systematický, kritický, poctivý v zacházení s daty a transparentní“ (Daniel et al, 2016; 

Ditrych, 2016). 

4. Volby prezidenta České republiky 

Prezident jako hlava státu byl v období mezi lety 1993 a 2012 volen nepřímo na společné schůzi 

obou dvou komor Parlamentu ČR (tj. Poslanecké sněmovny a Senátu). V prvním kole mohl být 

kandidát na prezidenta zvolen v případě zisku nadpoloviční většiny hlasů všech poslanců i 

senátorů. Pokud nikdo z kandidátů na prezidenta takovýto počet hlasů nezískal, konalo se do 

dvou týdnů druhé kolo prezidentské volby. Do druhého kola voleb postoupil kandidát 

s nejvyšším počtem hlasů poslanců a kandidát s nejvyšším počtem hlasů senátorů. V tomto kole 

byl prezidentem zvolen kandidát, kerý získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů 

Poslanecké sněmovny i Senátu. Pokud nebyl prezident zvolen ani v tomto kole, konalo se do 

dvou týdnů v pořadí třetí kolo volby na základě stejné procedury (tj. volba na základě 

nadpoloviční většiny hlasů přitomných poslanců a senátorů). Pokud nebyl prezident republiky 

zvolen ani ve třetím kole, uskutečnily se nové volby. Od roku 2012 je prezident volen v přímých 

volbách (Sládeček, Mikule a Syllová,  2007, s. 405-435). 

4.1. Vyhlášení a organizace voleb 

Právo navrhnout kandidáta do prezidentských voleb má každý občan ČR, který dovršil věku 18 

let, přičemž přo svůj návrh musí získat v rámci petice podporu alespoň 50 000 občanů ČR, kteří 

mají právo volit prezindenta státu. Právo navrhnout kandidáta má také alespoň dvacet poslanců 

či přinejmenším deset senátorů parlamentu ČR. Prezidentská volba probíhá v závěru volebního 

období dosavadního úřadujícího prezidenta, a sice v jeho posledních 60 dnech v úřadu, 

nejpozději pak 30 dnů před koncem mandátu. Volbu prezidenta státu ,,vyhlašuje předseda 

Senátu nejpozději devadesát dnů před jejím konáním. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, 



 

37 
 

vyhlásí předseda Senátu volbu prezidenta republiky nejpozději do deseti dnů poté a zároveň 

nejpozději osmdesát dnů před jejím konáním“ (Ústava České republiky, 1992). Pokud by bylo 

místo předsedy Senátu neobsazeno, vyhlašuje volbu prezidenta republiky předseda dolní 

komory parlamentu, tj. Poslanecké sněmovny. Prezidentem ČR se může stát každý občan, který 

je oprávněn volit a dovýšil věku 40 let (tedy je volitelný do Senátu), (Ústava České republiky, 

1992). 

Prezident ČR je dle ústavy volen v přímých volbách, přičemž tato volba probíhá „tajným 

hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva“. (Ústava České 

republiky, 1992) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu 

platných hlasů voličů. Pokud žádný z kandidátů na prezidenta takovýto počet hlasů neobdržel, 

uskuteční se za dva týdny po konání prvního kola voleb v pořadí druhé kolo voleb. Do tohoto 

kola postupují dva kandidáti z prvního kola voleb, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Přičemž 

Ústava ČR nadále poznamenává, že „ při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby 

všichni kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných 

voličů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý 

nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů“. (Ústava České republiky, 1992) 

Prezidentem je nakonec zvolen ten kandidát, který ve druhém kole volby získal ,,nejvyšší počet 

platných hlasů oprávněných voličů“ (Ústava České republiky, 1992).  Pokud by vznikla situace, 

kdyby těchto kandidátů bylo více, prezidentem se nestává ani jeden z kandidátů a do deseti dnů 

dojde k vyhlášení nových prezidentských voleb. Prezidentovo funkční období je v délce pěti let 

(Ústava České republiky, 1992). 

4.2. České prezidentské volby 2018 

Prozatím poslední volby hlavy státu se uskutečnily v lednu 2018, a to 12. a 13. ledna, kdy 

proběhlo první kolo voleb, následované druhým kolem voleb konaným ve dnech 26. a 27. ledna. 

V prvním kole se o funkci prezidenta utkalo děvět kandidátů z řad občanské veřejnosti, politiky, 

školství i byznysu. Konkrétně se jednalo o (chronologicky řazeno sestupně dle výsledků 

v prvním kole voleb) tehdejšího i současného prezidenta Miloše Zemana, bývalého předsedy 

Akademie věd ČR profesora Jiřího Drahoše, bývalého diplomata a poradce prezidenta Václava 

Havla Pavla Fischera, producenta a textaře Michala Horáčka, lékaře a aktivisty Marka Hilšera, 

bývalého premiéra Mirka Topolánka, manažera a politika Jiřího Hynka, producenta a politika 

Petra Hanniga, a v neposlední řadě manažera a bývalého předsedy Českého svazu ledného 

hokeje Vratislava Kulhánka. Volby se zúčastnilo necelých 62 % ze všech oprávněných voličů. 
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Do druhého kola voleb postoupil vysokoškolský pedagog Jiří Drahoš a prezident Miloš Zeman, 

jež svůj mandát v tomto kole obhájil se ziskem 51 % hlasů oproti 49 % hlasů, které získal jeho 

oponent. V kontextu těchto voleb se v mediálním prostoru objevily dezinformace poškozující 

oba z uvedených kandidátů, kteří postoupili do 2. kola voleb (ČSU, 2018; IRozhlas.cz b, 2018; 

E15.cz, 2018). 

Jiří Drahoš byl obviněn ze spolupráce s komunistickou Státní bezpečností, z neznalosti zákonů 

a Ústavy ČR, či z krádeže výzkumu svých kolegů. Další dezinformace poukazovaly na jeho 

údajný pozitivní přístup vůči ilegální migraci a nálepkovaly ho v negativním slova smyslu jako 

vítače a sluníčkáře. Jiří Drahoš byl také nařčen z toho, že je financován zahraničními zdroji, 

pod jejichž vlivem bude jako prezident následně rozhodovat a jednat, dále také z toho, že 

pomohl spoluzaložit tzv. Římský klub v rámci celosvětového spiknutí iluminátů. Většinu těchto 

falešných zpráv a dezinformací Jiří Drahoš vyvrací na svých oficiálních webových stránkách. 

Tyto dezinformace byly šířeny na sociálních sítích Facebook a Twitter, ale i tzv. alternativními 

médii (CT24.cz, 2018; Golis, 2018; Jiridrahos.cz, 2018). 

Pokud jde o prezidenta Miloše Zemana, zveřejněná manipulativní sdělení zmiňovala jeho 

špatný zdravotní stav, dokonce i jeho údajnou amputaci nohy nebo probíhající rakovinu 

v pokročilém stádiu. Také byla na sociálních sítích i v tištěné podobě rozšiřována myslná 

zpráva, že Miloš Zeman automaticky postupuje do druhého kola prezidentských voleb 

(CT24.cz, 2018; Golis, 2018). 

V obecné rovině byly falešné zprávy během těchto voleb také šířeny přostřednictvím tzv. 

řetězových emailů, jež byly zasílány zejména starším občanům v důchodovém věku. Miloše 

Zemana vyobrazovaly jako politika, který striktně odmítá přijímání imigrantů, kdežto Jiří 

Drahoš a Michal Horáček byli líčeni jako kandidáti podporující uprchlíky a imigraci (CT24.cz, 

2018; Golis, 2018). Autoři Syrovátka a Hroch (2018, s. 1-12) z Prague Security Studies institut 

ve své analýze dezinformačních médií uvádí, že dezinformační „platformy, které se tématu 

voleb výrazněji věnovaly, se skladbou svého zpravodajství snažily podpořit Miloše Zemana“. 

Zároveň ale dodávají, že dezinformace se záměrem podpořit prezidenta Zemana šířila tato 

média pouze výjimečně. Naopak častokrát tyto média přicházela s články a interview 

s různorodými osobnostmi, ve kterých byl Miloš Zeman chválen, zatímco jeho protikandidáti 

byli podrobeni kritice. Autoři této studie rovněž zmiňují limity výzkumu13 a závěrem si 

 
13 Autoři analýzy spatřují limity výzkumu v tom, že nedokázali posoudit, jak o prezidentské volbě informovala 

ostatní, méně důležitá média šířící klamné zprávy, případně média oslovující většinu lídí (tj. mainstreamová).  

Také nedokázali vyhodnotit reálný dopad dezinformačních řetězových e-mailů. (Syrovátka a Hroch, 2018, s. 1) 
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pokládají otázku, zdali je rozšiřování dezinformace tím správným klíčovým „definičním 

znakem“ celého výzkumu. Navrhují, že by mělo být více zájmu věnováno ostatním aspektům, 

např. „ideovým postojům, které reprezentují“ (jednotlivá média), (Syrovátka a Hroch, 2018, s. 

1-12). 

5. Vybrané lingvistické a pragmatické koncepty 

V této kapitole v návaznosti na teoretické ukotvení dezinformací a propagandy (terminologie), 

informačního prostředí (prostor ve kterém se klamné informace šíří), události při které se tak 

dělo (volba prezidenta ČR), představujeme přístup, podle kterého můžeme kriticky analyzovat 

mediální obsah (včetně mediálního obsahu manipulativního charakteru). Jedná se o 

pragmalingvistický přístup a jeho jednotlivé kroky, tj. konsituaci, produkci, percepci a 

interpretaci. Klíčovým aspektem analýzy tohoto přístupu je přitom jazyk (v našem případě 

konkrétního mediálního textu), podstatnou proměnnou je i kontext daného sdělení, jež ho ve 

spojitosti s příjemcem významým způsobem ovlivňuje. Kapitola také slouží jako teoretický 

podklad pro metodologii této diplomové práce, respektive její empirickou výzkumnou část. 

V prvé řadě je třeba porozumět základní terminologii produkce a recepce textu jako takové. 

V textové lingvistice se produkce a recepce textu účastní „subjekty účastníků komunikace, 

vybavené určitými kompetencemi“, kteří zastávají aktivní nebo pasivní roli v komunikační 

situaci s ohledem na její charakteristiku a aspekty tohoto procesu (tj. procesualitu) 

(Hoffmannová a Čermák, 2017). Účastník verbální komunikace (mluvené) jež je aktivní, se 

označuje jako mluvčí, pokud jde o aktivního účastníka neverbální komunikace (specificky 

komunikace v písemné podobě), je nazýván autorem. Naopak jejich „pasivními protějšky“ 

jsou posluchač (v případě mluvené komunikace) a čtenář (v případě psané komunikace) 

(Hoffmannová a Čermák, 2017). Kromě toho může být pasivní  v rámci textové lingvistiky 

účastník komunikační situace, který je nazýván jako adresát, přičemž je pasivní „jako 

produktor“, avšak „aktivní jako interpret“(Hoffmannová a Čermák, 2017). Za předpokladu, že 

daná komunikace necílí na konkrétního adresáta, lze hovořit o tzv. příjemci, jež je neutrálního 

charakteru. Relativně hojně užívané jsou i pojmy produktor a recipient, které odkazují 

k základním rolím „účastníků komunikační události“ (Nebeská, 1988, s. 139-142; 

Hoffmannová a Čermák, 2017). 

Od tohoto základního terminologického rámce se zaměřujeme specifičtěji k již zmíněnému 

pragmalingvistickému přístupu. Klabíková Rábová (2013, s. 4-6) pragmalingvistiku definuje 

jako „lingvistickou disciplínu studující texty a procesy jejich tvorby z hlediska záměrů a cílů 
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produktora, účinků na recipienta, se zřetelem na komunikační situaci, při současném 

zohlednění relevantních nejazykových aspektů“. Přínos pragmalingvistického přístupu autorka 

spatřuje v tom, že v rámci něj stále vyhodnocujeme „střet textu a šíři chápaného diskurzu“. 

Nadto tato jazykovědná disciplína nevychází vyhradně z obvykle pojmutého „výkladu jazykové 

složky komunikace“, avšak bere v potaz i prvky kontextu dané komunikační situace, díky 

čemuž můžeme porozumět analyzovanému textu, jenž je součástí této konkrétní a neopakující 

se komunikační situace (Klabíková Rábová, 2013, s. 4-6). 

Samotmý pojem pragmatika, respektive pragmatické vystupování,  sice v mysli po jazykové 

stránce vyvolává představu, že jde o jednání založené na rozumu, věcnosti a účelnosti, 

z odborného hlediska je nicméně pragmatika součástí sémiotiky jako jeden jejích z podoborů 

(Klabíková Rábová, 2013, s. 4-6). Tento názor zastává i Saicová Římalová (2014, s. 7-9), která 

rovněž jako Klabíková Rábová (2013, s. 4-6) poukazuje, že v tomto kontextu pragmatika 

tradičně představuje jeden z vrcholů sémiotického trojúhelníku amerického filozofa Charlese 

W. Morrise, který definoval tři poddisciplíny a roviny sémiotiky (tedy sémantiku, syntax a 

právě pragmatiku). Tento vrchol symbolicky znázorňuje „užívání znaku či vztah znaku 

k uživatelům“ (Saicová Římalová, 2014, s. 7-9; Morris, 1946). 

Z tohoto hlediska se tak v obecné rovině jedná o vědní obor, jež zkoumá vztah mezi 

informačním sdělením a příjemcem, stejně jako veškeré faktory určující danou komunikační 

situaci. Obdobně pragmatická lingvistika „umožňuje přihlížet k mezioborovým vazbám a 

přesahům, synteticky postupovat napříč obory jak jazykovými, tak i nejazykovými, a popisovat 

tak reálnou komunikační praxi soukromou, veřejnou i mediální“ (Machová, 2001 cit. dle 

Klabíková Rábová, 2013, s. 4-6). V rámci pragmatické analýzy je pak podstatným aspektem 

této analýzy nejen jazyk, ale zároveň i diskurz. Diskurz lze v tomto kontextu chápat jako 

„výpovědní strukturu, která propojuje textovou organizaci se sociálně determinovaným 

prostředím“(Charaudeau a Maingueneau, 2002, s. 43 cit. dle Klabíková Rábová, 2013, s. 4-6). 

V rámci teoretického ukotvení diskurzu se jedná o rozsáhlé „soubory jazykových projevů“ 

zahrnující projevy ve formě psaných textů i mluvených projevů vztahující se ke specifické 

tematicky vymezené oblasti, také jde o prostředky jazyka, jež jsou charakteristické pro tyto 

projevy. V neposlední řadě k diskurzu můžeme zařadit rovněž zpracovatele zabývající se 

produkcí textu a recipienty těchto textů, případně i sjednocený a propojený „celek textu a 

kontextu“ (Hoffmanová, 1997, Klabíková Rábová, 2013, s. 4-6).  

V tematické rovině pragmaticky zaměřené výzkumy zkoumají kupříkladu: 
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a) komunikaci, respektive principy na kterých je založena a jež dovolují vzájemné 

porozumění, stejně jako „otázky kooperace a konfliktu“ této komunikace (Saicová 

Římalová, 2014, s. 7-9). 

b) obsah a vztahy komunikantů v rámci této komunikace, případně zásady 

kultivovanosti a „zdvořilostní strategie“ (Saicová Římalová, 2014, s. 7-9). 

c) verbální a nonverbální komunikaci, respektive prostředky, které nonverbální 

komunikace využívá; 

d) strategie užívané v komunikaci,  stejně jako otázky spojené s „problematikou 

přesvědčování, argumentace a manipulace“ (Saicová Římalová, 2014, s. 7-9). 

Pro potřeby kvalitativní textové analýzy, jež je využita v této práci v její emipirické části, 

definujeme jednotlivé kroky pragmalingvistického přístupu, tedy konsituaci, produkci, percepci 

a interpretaci. 

5.1. Konsituace 

Při analýze mediálního textu je kromě podrobné analýzy a výkladu textu velmi podstatné znát 

i kontext, při kterém vznikl, stejně jako zařadit promluvu do širšího komunikačního rámce. 

Popis a vědomost konsituace (tj. kontextu) představuje klíčový aspekt pragmalingvistické 

analýzy, specificky Klabíková Rábová (2013, s. 7), poukazuje na její stěžejní „roli při 

fungování promluv, ať už jde o jejich produkci, nebo interpretaci“. Autorka dále poznamenává, 

že je to právě konsituace, která je v pragmalingvistice shrnutím několika důležitých aspektů 

v rámci výkladu textu, a sice se zaměřuje na to, kdo je autorem textu, kde je text uveřejněn, na 

koho se text specificky zaměřuje, co je jeho cílem (jaký má účel), jakými poznatky o něm 

disponujeme ve spojitosti jeho vztahu k adresátům a ke komunikátu, zdali souvisí s tématem, 

které je zcela nové, a v neposlední řadě bere v potaz aktuální dění ve společnosti.  

Klabíková Rábová (2013, s. 7) též doslovně zmiňuje, že „vágnost jazyka, přirozená sémantická 

nedourčenost oproti významům vyjádřeným, možnost presuponovat a vysuzovat“ jsou faktory, 

které je také třeba brát v potaz pro výklad textu a naší schopnost mu porozumět. Jako příklad 

uvádí mnohoznačná slova a slova, jež v sobě zahrnují sémantický rys nepřesnosti např. 

„kvantifikátory, indefinita, identifikátory typu celkem, docela, necelých, asi, možná, zhruba, 

jenom, hodně atd.“ Klabíková Rábová (2013, s. 9).  Díky těmto slovům (v kombinaci s dalšími 

okolnostmi textu) totiž může být diskurz v rámci daného textu vykládán více než jedním 

způsobem. Neméně důležité jsou v této věci také komunikační předpoklady odborně nazývané 

presupozice. Jedná se o domnělá východiska, jež můžeme použít ve slovech, větách a 
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kontextových, respektive konverzačních implikaturách, která jsou nedílnou částí jakékoliv 

komunikace mezi lidmi (Klabíková Rábová, 2013, s. 9). Kraus (2008, s. 66-67) nadto dodává, 

že skrze presupozice mluvčí vymezuje ten úsek svého tvrzení, u něhož „předpokládá – a 

příjemci tím zároveň vnucuje – všeobecnou shodu, společné názorové východisko, o němž  podle 

jeho mínění nebude třeba debatovat“. Kupříkladu tvrzení jako Marek byl v Praze, nebo Marek 

jel na kole. V případě, že jsou presupozice v textu použity jako určitý nástroj, jež dokáže 

recipientovi záměrně podsouvat a nutit realitu, umožňuje tvorbu osobních domněnek, označuje 

premisy jako verifikované a zřejmé, přibližujeme se k předpojatosti.  

Pokud jde o předpojatost, lze jí prokázat např. upozorněním na autorovu ideologickou 

zaměřenost, přičemž termíny vztahující se se k této problematice jsou klišé, floskule, 

předsudky, fráze a v obecné rovině  např. doxa. Právě k rozpoznání ideologického zaměření 

produktora vůči recipientovi můžeme v mediálním obsahu rozpoznat tzv. ideologém. Jedná se 

o celý souhrn „jazykových variant či  vzájemně zaměnitelných syntagmat“, který se  v mediální 

a politické sféře obaluje dalšími „významovými nebo stylistickými odstíny“, jež doplňují 

základní význam slova, tedy tzv. konotaci (kupříkladu slovní spojení boj proti korupci) 

(Klabíková Rábová, 2013, s. 11; Slovník cizích slov, 2020). Konotace vycházejí z představ a 

pocitů recipienta, které jsou způsobeny jazykem textu v jejich myšlenkách, např. slovo černý 

může v mysli recipienta navodit konotaci noc, úmrtí nebo zlo (Hladká a Vaňková, 2017). Již 

zmíněný ideologém také představuje ideologický znak, jenž má sociální význam obsahující 

např. interpretaci, podmíněné ideje dané dobou, určitou představu a vizi světa, stejně jako 

hodnoty určené danou kulturou (Kraus, 2010 cit dle Klabíková Rábová, 2013, s. 11).  

Kromě těchto ideologémů můžeme v mediálních textech také hledat znaky tzv. labelizace, jež 

je využívána v propagandě a jedná se o nálepkování, tedy označení někoho či něčeno slovem 

či krátkou frází, jež jsou citově zabarvena a mnohdy nejsou férová. Například ten, kdo porušil 

zákon je nazván zločincem či v obecné rovině může dojít i k obecnějšímu vymezení vůči 

ideovému nepříteli (např. vůči socialismu), takoví lidé mohou být označeni za trockisty, vrahy, 

nepřátelské agenty a provokatéry (Doubravová, 2008, s. 109-110). 

Celkově pohlíží na vztah jazyka a kontextu filozof Ludwig Wittgenstein, který přišel 

s konceptem tzv. řečových her, prostřednictvím tohoto konceptu se snažil studovat 

problematiku pravdy a lží, případně shodováním se tvrzení se skutečným stavem. Smysl 

informačního obsahu nějaké zprávy dle tohoto autora vzniká teprve během řečové hry 

v závislosti na využití slov daného textu v uvedeném kontextu. Přičemž kontext zde představuje 

pravidla, pod kterých se hraje (Hervey, 1961, s. 338; Kraus, 2008, s. 43-45). 
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5.2. Produkce 

Tento koncept pragmalingvistického přístupu se zaměřuje zejména na lexikální aspekty 

analýzy textu, přičemž produkce jako pojem zastřešuje a shrnuje všechna jazyková hlediska 

dohromady. Zahrnuje tedy analýzu a popis jazyka daného sdělení, verbální výroky, v šírším 

slova smyslu i styl a žánr sdělení (Klabíková Rábová, 2013, s. 11). V empirické části této práce 

se v rámci produkce zaměříme mimojiné na slovní zásobu a strukturu slov (tzv. morfologii), 

s tím související syntax (skladba vět a souvětí, jejich délka), specifičtěji na klíčová slova,  

novotvary (tzv. neologismy, např. sluníčkář, pravdoláskař apod.), ale rovněž na prvky 

z pohledu funčkního stylu (např. užité prostředky odborného nebo publicistického stylu). 

(Klabíková Rábová, 2013, s. 11) V rámci tohoto kroku lze také analyzovat tvůrčí záměr autora 

(k danému textu, k výběru jazykových prostředků), soudržnost jednotek a vět (v lingvistice 

koheze) a s ní spojená koherence (zdali je text smysluplný, jednotlivé časti textu spolu souvisí, 

je tam soudržnost věcnosti), případně intertextualita (vztah textu k ostatním textům). Ve 

spojitosti s intertextualitou ověříme, zdali existuje v analyzovaných textech tzv. dialogická 

mediální síť (Nekvapil a Leudar, 2002, s. 483-499). Tento pojem vychází z toho, že mediální 

sdělení mají na sebe navzájem tendenci reagovat (např. články v tištěných novinách odkazují 

k televizní debatě apod.), což znamená, že „na příspěvky jednotlivých aktérů lze tedy nahlížet 

podobně jako na repliky v jakémkoli jiném dialogu“ (Homoláč, 2017; Chejnová, 2010, s . 17-

19). Také se lze zaměřit na to, jestli autor využil srozumitelné či emotivně zabarvené, spisovné 

či nespisovné výrazy, případně cizí slova, stejně jako faktickou argumentaci či slova 

manipulativního charakteru (Chejnová, 2010, s . 17-19). 

Ve spojitosti s jazykovým rozborem můžeme analyzovat i vztah psanosti a mluvenosti, tj. 

„změny týkající se charakteristik spisovnosti, tak i celkové povahy“ textu. V této věci se změny 

objevují v kontextu komunikace na internetu (blogy, diskuzní portály a sociální sítě), kdy je 

text sice psán v písemné podobě, ale určitými prvky se přibližuje mluvenému projevu. Mezi 

tyto prvky textu patří např. „nižší připravenost, stylizační a artikulační nepečlivost  jednodušší 

volba lexika“, ale také používání zkratek (často přejatých z anglického jazyka),  emotikonů či 

interpunčkních známének (Klabíková Rábová, 2013, s. 12).  

V praktické části této práce využijeme při analýze jazykových prostředků textu (v rámci 

produkce) také teoretický koncept narativu a ostatních strategiií, jež slouží k odhalení 

manipulace v jazyce produktora vůči recipientům.  

https://www.czechency.org/slovnik/DIALOG
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5.2.1. Narativ 
 

Pro člověka je vyprávění příběhů přiřozené. V každé zemi, národu, společnosti nehledě na 

stupeň společenského vývoje, můžeme nalézt příběhy, pověsti, báje a mýty o vzniku světa, o 

hrdinskách činech, případně tzv. vyprávěcí obyčeje (Miller, 2008, s .30). Slovo mýtus pochází 

z řečtiny (ze slova mythos) a v původním slova smyslu znamená vypravování a řeč především 

o událostech, které se již staly. Jako pojem charakterizující konstrukci narativu, jenž vychází 

ze vzájemného propojení těchto událostí a lidských emocí, ho použil Aristoteles, přičemž tento 

narativ záměrně líčí jednotlivé události na základě jedné retrospekce a pomyslné strany mince. 

(Dijk, 2011, s. 69-71) V současné době je pojem narativ základem pro analytické zkoumání 

toho, jakým způsobem funguje a je využívána masová komunikace především v mezinárodních 

záležitostech i mediální zpravodajském obsahu (Miskimmon et al., 2013; Roselle et al., 2014 

cit. dle Szostek, 2018, s. 72-73; Reifová, 2004, s 159-160). 

V tomto pojetí je koncept narativu chápán jako záměrné vyzdvihování  určitých aspektů reality 

nad ostatními (jež cíleně vynechává), přičemž se toto vyprávění může týkat jakékoliv 

problematiky nehledě na její množství (Pomerantsev a Weiss, 2014 cit. dle Szostek, 2018, s. 

72-73). Politický podtext takovéhoto narativu je přitom neustálý, každá ze stran (líčící danou 

událost, zabývající se danou problematikou, např. konfliktu) cíleně a strategicky využívá 

narativu k tomu, aby i za cenu emocionálně zabarvené komunikace přesvědčila co nejvíce lidí 

k tomu, aby uvěřili právě její verzi příběhu (Somers a Gibson, 1994; Subotič, 2016; cit. dle 

Szostek, 2018, s. 72-73). V praktické rovině mohou být tito příjemci, jak domácí, tak i 

zahraniční publikum. Produktorem informace jsou pak národní vlády, které vykládají 

významné finanční prostředky za tímto účelem (např. mezinárodní vysílání, prostředky veřejné 

diplomacie a tzv. měkké síly14), (Szostek, 2018, s. 72-73). 

Podle profesora komunikačních studií z britské Queen Mary univerzity v Londýně Nicholase 

O’Shaughnessyho produktoři klamných propagandistických sdělení tyto narativy využívají, 

přičemž vytvářejí nové příběhy a oživují dávné (O’Shaughnessy, 2005, s. 5-7). Reifová (2004, 

s 159-160) se věnuje narativu v kontextu mediálních studií. Autorka argumentuje, že 

využívání narativních prostředků a postupů v mediálním obsahu je „významným progresivním 

 
14 Koncept měkké síly (z anglického soft-power) se v diskurzu mezinárodních vztahů objevuje od 90. let 20.století. 

Joseph Neyem soft-power popisuje „především jako schopnost jednoho aktéra ovlivnit chování ostatních“. 

(Flanderová, 2013) Více informací viz Flanderová (2013): https://www.iir.cz/article/soft-power-mit-ci-nemit 
 
 

https://www.iir.cz/article/soft-power-mit-ci-nemit
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trendem“. Přičemž poznamenává, že se v případě těchto prostředků narativu jedná o faktory, 

jejímž cílem je, co nejvíce zvýšit šanci, že „adresát interpretuje sdělení se záměry 

komunikátora“ (Reifová, 2004, s 159-160). 

V mediálním informačním obsahu tak můžeme nalézt narativní prostředky, jež mají příjemci 

vypomoci s uspořádáním daného sdělení. K tomuto účelu slouží vypravěč - např. reportér ve 

zpravodajském sdělení (Reifová, 2004, s 159-160). Nadto takovýto narativ (novinářský) se od 

ostatních narativů odlišuje v textové podobě např. tím, že má krátké odstavce, věty (složené 

míň jak z 20 jednotek slovní zásoby), nadpisy jsou psány zpravidla v přítomném času, čas děje 

je však napsán v čase minulém (Tuchman, 1980, s. 106). Také v něm můžeme objevit opakující 

se tendenci a význam. Reiffová (2004, s 159-160) k tomu dodává, že analýza která zkoumá 

narativ v konkrétním mediálním příspěvku, je též „zdrojem ideologické základy, z níž 

zpravodajství pochází“. Stuar Hall pak ve své studii Encoding a Decoding in the Television 

Discourse z roku 1973 dokonce tvrdí, že mediálně sdělení vždy obsahuje zákodovanou 

dominantní ideologii. Autor usuzuje na základě toho, že mediální organizace vycházejí ze 

zavedených postupu, jak mají mediální sdělení vypadat. Navíc výrobci médií „témata a 

významy (jež jsou ideologické svou podstatou) přebírají podle Halla z okolního světa“(Jirák a 

Köpplová, 2015, s. 236-237). 

V kontextu ruské informační války (teoretické rámec popsán v kapitole 3.2. této práce) má 

ruský informační narativ konstruovat pohled, že studená válka neskončila s rozpadem 

Sovětského svazu na konci 90. let a stále přetrvává. Západní státy jsou ve spojitosti s tímto 

narativem líčeny jako „expanzivní síla, která chce destabilizovat Rusko a jeho blízké zahraničí 

a na globální scéně protlačit upadající ideologii liberalismu“ (Šír, 2017, s. 167). Ve 

specifičtějším případu ruské informačná války v souvilosti s válkou na východní Ukrajině a 

ruskou vojenskou anexí poloostrova Krym na jaře 2014, ruský narativ znázorňuje jako hlavního 

a jediného viníka zodpovědného za tuto krizi „fašistickou vojenskou juntu“, která se v rozporu 

se zákonem ujala moci v hlavním městě Kyjevě (Šír, 2017, s. 106). Akademik Šír (2017, s. 72-

73) v souvilosti s tímto hovoří i o existenci narativu Ruska jako pevnosti, která je obklopena 

svými nepřáteli, přičemž Rusko nadto dle tohoto narativu disponuje legitimním nárokem na 

poloostrov Krym vycházející z „ruské velikosti a jedinečnosti“. (Šír, 2017, s. 167)   

5.2.2. Stategie manipulace v jazyce 

V této podkapitole si definujeme tzv. kooperační principy komunikace, se kterými přišel na 

sklonku 70. let 20, soletí Paul Grice. Dle těchto principů můžeme v rámci komunikace 
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pozorovat, zdali v ní nastává kooperace (tj. oboustranné porozumění pocitů, myšlenky, cíle 

komunikace apod.) nebo naopak konflikt (tj. neporozumění, hádka). Ke konflitnímu principu 

Grice v širším slova smyslu zařazuje i manipulaci. Kooperační principy jsou autorem následně 

rozvedeny do tzv. Maxim (Saicová Římalová, 2014, s. 18-20). V praktické části práce se 

budeme zabývat tím, jak jsou tyto maxima v analyzovaných textech porušována, a to 

kupříkladu za využití manipulačních komunikačních strategií. Jirák a Köpplová (2015, s. 369-

371) za příklad zamýšlené strategické komunikace uvádí právě propagandu, ale taktéž reklamu 

(ve smyslu záměrného ovlivnění médií a jejich jednání), činnost v rámci public relations a 

marketing (konkrétně politický, sociální a komerční).   

Propaganda je úzce spjata s manipulací (viz v této práci kapitola 2. 1 Základní charakteristika 

pojmů a podkapitola 2.1.1. Společné prvky v teoretickém ukotvení dezinformací a 

propagandy), jako o manipulaci o ní pojednává i H.D. Lasswell, který ji definuje jako 

„manipulaci veřejným míněním prostřednictvím politických symbolů“ (Laswell, 1927 cit. dle 

Jirák a Köpplová, 2015, s. 369-371).  

Jak již bylo výše uvedeno, pro účely analýzy v empirické části práce si definujeme  kooperační 

principy komunikace, které mohou být při jejich porušení využívány jako strategie manipulace 

v jazyce, stejně tak si definujeme manipulaci a persvazi jako takovou.  

Maxima kvantity 

Paul Grice v tomto maximě hovoří o tom, že nemáme říkat ani „příliš mnoho informací, ani 

příliš málo, mělo bychom říkat přiměřené množství informací“(Saicová Římalová, 2014, s. 18-

20). K porušení tohoto kooperačního principu dochází tehdy, když např. na jednu stranu říkáme 

přebytečné kvantum informací či naopak na stranu druhou záměrně nesdělujeme informace, jež 

jsou potřebné (Saicová Římalová, 2014, s. 18-20). 

Maxima kvality 

Paul Grice v tomto maximě doslovně poznamenává: „Říkej to, o čem jsi přesvědčen, že je 

pravda, neříkej to, o čem nejsi přesvědčen, že je pravda“ (Saicová Římalová, 2014, s. 18-20).  

K porušení tohoto kooperačního principu dochází tehdy, když někdo záměrně říká polopravdy, 

nepodložená tvrzení a lži , ale také metafory či ironie (Saicová Římalová, 2014, s. 18-20). 

Vybíral (2008, s. 22-23) pod pojmem polopravda chápe sdělení, při kterém mluvčí neuvede 

všechny informace, jež by v daný kontext a chvíli měly být uvedeny pro informovanost 
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adresáta. Jedná se tak o neúplně sdělení, ve kterém je hlavní problém  v „zamlčení, neúplnosti 

pravdy“.  

Lež lze „vymezit jako komunikační výměnu, jejímž cílem je přesvědčit druhého člověka, že to , 

co si dosud myslel, není pravda“(Vybíral, 2008, s. 16). Záměrem je tedy recipienta oklamat.  

Metafora v lingvistice znamená ,,náhradu slova slovem, označení věci oklikou přes slovo, které 

běžně označuje věc něčím podobnou“(Nekula, 2017 a). Jedná se tak o obrazné vyjádření.  

Ironie je stylistický prostředek nabývající až formy výsměchu či sarkasmu. Jedná se o 

„úmyslné užití slov takovým způsobem, že význam sdělení se odlišuje od jejich významu 

doslovného (obvykle je jeho protikladem)“ (Nekula, 2017 b; Slovník cizích slov, 2020 b). 

Maxima relevance 

Autor v rámci maximy relevance zastává názor, že máme říkat pouze to, co je relevantní a 

v daném okamžiku potřebné a podstatné. Naopak bychom neměli říkat to, co relevantní není 

(tedy např. bychom se neměli odchýlit od tématu). K porušení tohoto v pořadí třetího 

kooperačního principu dochází tehdy, když v rámci sdělení např. záměrně zatajujeme určité 

informace, říkáme pouhé „náznaky, nepřímá vyjádření“ a cíleně se vyvarovaváme odpovědi 

(Saicová Římalová, 2014, s. 18-20). 

Maxima způsobu 

V tomto kooperačním pricipu komunikace Grice doslovně argumentuje: „Vol vhodný způsob 

vyjádření, mluv přesně, stručně, uspořádáně, srozumitelně, nevyjadřuj se víceznačně, nejasně“. 

Porušíme-li ho tehdy, pokud se vyjadřujeme rozporuplně, dvojsmyslně a nepřesně, (Machová 

a Švehlová, 2001; Saicová Římalová, 2014, s. 18-20). V kontextu naší analýzy v praktičké části 

můžeme zkoumat, jestli produktor použil správné jazykové prostředky (např. spisovný jazyk či 

naopak nespisovný jazyk, interdialekt apod.) 

Persvaze a Manipulace 

Persvaze neboli přesvědčování nastává tehdy, když někoho „přesvědčujeme o nějakém 

stanovisku“, a to takovým způsobem, aby u daného recipienta došlo ke změně názoru, jež bude 

dobrovolná. (Saicová Římalová, 2014, s. 46-47). Dotyčný člověk by si navíc měl být vědom 

toho, že je přesvědčován. Měl by také by také být obeznámen s nástroji a způsoby, kterými je 

tato persvaze uskutečňována. Přičemž takto se liší klasické znaky persvaze, tj. „normálního 

přesvědčování“ od manipulace. V rámci persvaze dochází k používání různých prostředků 
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např. různorodých argumentů, názorných příkladů, odkazování se na jiné zdroje a také autority. 

(Saicová Římalová, 2014, s. 46-47) 

Manipulaci lze v rámci lingvistiky chápat jako „snahu kontrolovat, řídit druhé tím, že vědomě 

užíváme slova takovým způsobem, že skrýváme své záměry, důvody apod.“ (Saicová Římalová, 

2014, s. 48-49). I další pohledy na manipulaci (z hlediska jiných teoretických přístupů) 

vycházejí z toho, že při manipulaci dochází k záměrnému přesvědčení recipienta tak, aby 

argumenty produktora přijal za své. A to i za situace, kdyby to bylo pro recipienta ,,i proti jeho 

vůli (popřípadě i proti jeho zájmům)“ a aniž by si toho byl vědom (Saicová Římalová, 2014, s. 

48-49). Manipulace je vnímána v negativním slova smyslu, bývá připodobňována k určitému 

druhu lži a podvodu. 

Saicová Římalová (2014, s. 48-49) rovněž představuje typologii manipulativních strategií, 

jež se dělí na tři typy podle záměru manipulátora. Prostředky, jež k tomu manipulátor používá 

,můžeme nalézt již v našem teoretickém ukotvení kooperačních principů komunikace (taktéž 

v této kapitole). 

a) Manipulační strategie blokády je manipulativní strategie, kdy manipulátor chce 

zabránit tomu, aby „druhý dosáhl svého cíle“(Saicová Římalová, 2014, s. 48-49). 

K nástrojům, jež mohou být při této strategii využity, patří např. navodění pocitu viny, 

záměrné kritizování či výsměch.  

b) Manipulační strategie prosazování je manipulativní strategie, při níž manipulátor 

cíleně vyhrožuje nebo lže, u recipienta může taktéž docházet k navodění pocitu viny, 

ale také k ponížení.  

c) Manipulační strategie sabotáže je manipulativní strategie, v rámci které manipulátor 

usiluje o vyvolání konfliktu, avšak „nechce, aby bylo zřejmé, že konflikt vyvolal on“ 

(Saicová Římalová, 2014, s. 48-49). Mezi nástroje, jež mohou být manipulátorem 

využity, lze řadit např. urážení a nadávání druhému člověku. 

S manipulací úzce souvisí i argumentace, která je přirozeným jevem lidské komunikace (viz 

např. teorie řečových aktů a jednání od Jiřího Krause). (Kraus, 2008, s. 62-65; Karlík, 2017) 

Argumentace je doslovně „jazykovým jednáním, jehož komunikačním cílem je převést něco 

sporné pomocí něčeho kolektivně platného na něco v diskurzu platné nebo kolektivně platné.“ 

Obdobně se jedná se o záměrnou a racionální formu „fungování jazyka v sociální inerakci“ 

(Karlík, 2017). 
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5.3. Percepce a Interpretace 
 

Poslední námi představovaný krok pragmaligvistického přístupu se zaměřuje na hledisko 

adresáta sdělení. Jinými slovy jsme si již představili prostředky a nástroje, jakými 

propagandista může manipulovat se svým publikem (prostřednictvím mediálního obsahu), nyní 

se v rámci percepce a interpretace zaměříme na to, jaké způsoby způsoby může manipulátor 

využít k tomu, aby recipient text kladně a vhodným způsobem přijal, respektive hodnotil  

(Klabíková Rábová, 2013, s. 14-15). 

Klabíková Rábová (2013, s. 14-15) percepci chápe jako koncept pragmalingvistiky, při němž 

je požadována „aktivní součinnost recipienta“ s produktorem sdělení a to tak, ,,aby text otevíral 

s pomoci vlastních zkušeností“. Oproti tomu na recepci autorka nahlíží jako na jednoduché 

„auditivní či vizuální, tedy smyslové, přijetí sdělení“(Klabíková Rábová, 2013, s. 14-15). U 

percepce je tedy klíčové, jak daný mediální obsah recipient vnímá, můžeme posuzovat, jestli 

došlo k naplnění toho, co jsme kupříkladu podle hypertématu a titulku předpokládali. Lze 

analyzovat i jaké tzv. komunikační funkce výpovědi dané sdělení obsahuje, toto je velmi 

vhodný nástroj při posuzování toho, jaký má text na recipienta vliv, případně jaké „prvky 

racionální a emociální povahy“ jsou v textu přítomny. (Klabíková Rábová, 2013, s. 14-15) 

Mezi komunikační funkce patří např. sdělování, stejně jako výzvy, příkazy, vyjádření vlastního 

názoru, upozornění varováním a tzv. performativa,  prostřednictvím nichž „mluvčí mění okolní 

svět“ (Klabíková Rábová, 2013, s. 14-15). 

U interpretace se pak jedná o shrnutí příznačných prostředků a celkově o rekapitulaci 

mediálního obsahu, jež jsme analyzovali. Můžeme posuzovat jaké manipulativní strategie byly 

v textu využity (ve prospěch produktora), jestli byl text dostatečně přesvědčivý, zdali bylo 

dosaženo záměru produktora, jaké komunikační prvky byly využity (např. v souladu s etickými 

principy nebo šlo o klamné sdělení apod.), (Klabíková Rábová, 2013, s. 14-15). 

Jirák a Köpplová (2015, s. 239) ve věci interpretace uvádějí již zmíněného Stuarta Halla, který 

poznamenává, že jakékoliv mediální sdělení obsahuje tzv. orientátory, jejímž cílem je navádět 

recipienta textu směrem k žádané interpretaci. Mediální obsah je dle tohoto akademika tak 

explicitně vytvářen se zřetelem na „potecionální příjemce či uživatele“. Jirák a Köpplová 

(2015, s. 239) toto uvádí na příkladu vítězného hokejového týmu, kdy mediální sdělení obsahuje 

zprávu o tom, že „naši chlapci“ vyhráli, soupeř byl poražen díky „našemu tlaku“ a jedná se o 

naše největší vítězství. Recipient v tomto případě má nabýt dojmu, že toto vítězství může 

vyhodnotit (tj. interpretovat) i jako svoji vlastní výhru (ztotožnit  a zosobnit se sním).  
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6. Metodologie výzkumu 

 V této práci si klademe jako výzkumný cíl analyzovat dezinformace a jejich šíření během 

českých prezidentských voleb v roce 2018 na vybraných webových serverech, a to konkrétně 

v časovém období listopad 2017 až březen 2018. Pro lepší zacílení výzkumu definujeme 

následující výzkumné otázky: 

V1: Jaké koncepty pragmalingvistiky související s dezinformacemi lze nalézt v analyzovaných 

textech na vybraných webových serverech? 

V2: Došlo v rámci této analýzy k objevení tzv. dialogické mediální sítě? 

V3: Jsou v analyzovaných mediálních textech dominantněji šířeny dezinformace o některém 

z prezidentských kandidátů? 

K dosažení uvedeného výzkumného záměru a definování relevantních odpovědí na námi 

stanovené výzkumné otázky využíváme metodu kvalitativní textové analýzy. Pro potřeby této 

kvalitativní textové analýzy jsme rovněž definovali vybrané lingvistické a pragmatické 

koncepty (tj. kroky, viz kapitola 5), jejichž detailní a ucelený přehled nám v praktické části této 

práce vypomůže k odhalení konkrétních manipulativních technik, dezinformací, fake news, 

charakteristických jazykových prostředků, forem a obsahů vybraných webových stránek, a to 

v souladu s tezemi této diplomové práce.  

Pokud jde o námi použitý výzkumný soubor, jedná se o níže uvedené vybrané zpravodajské 

weby (viz podkapitola 6.1. této práce), v jejichž mediálních sděleních předpokládáme výskyt 

manipulativních technik, klamných, polopravdivých až lživých tvrzení, stejně jako některých 

z jednotlivých forem a kategorií propagandy a dezinformací. Analyzujeme při tom jak čistě 

zpravodajské, tak i názorové články, přičemž se zaměřujeme primárně na texty mající 

souvislost (tj. včetně souvislosti volné) s prezidentskými volbami konanými v lednu 2018. 

Ve spojitosti s takto vymezeným podkladovým materiálem využíváme pro selekci jednotlivých 

sdělení (tj. článků) mediálního archivu Newton Media, případně fulltextové vyhledávání přímo 

na stránkách těchto alternativních zpravodajských webů. V neposlední řadě je třeba zmínit, že 

při vyhledávání článků používáme tzv. logické operátory15 (AND a OR), které v databázi (tj. 

mediálního archivu Newton Media) naleznou relevantní příspěvky, přičemž do vyhledávače 

zadáváme v námi určeném období (listopad 2017 až březen 2018) tyto klíčová slova, respektive 

 
15 Více informací viz NEWTON MEDIA (2020): https://mediasearch-newtonmedia-
eu.ezproxy.is.cuni.cz/help/cs/index.html?fulltextovy_dotaz.htm  

https://mediasearch-newtonmedia-eu.ezproxy.is.cuni.cz/help/cs/index.html?fulltextovy_dotaz.htm
https://mediasearch-newtonmedia-eu.ezproxy.is.cuni.cz/help/cs/index.html?fulltextovy_dotaz.htm
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jejich kombinaci: volby, Drahoš a Zeman, případně další příjmení ostatních prezidentských 

kandidátů. Výsledná kvalitativní analýza v empirické části je tedy syntézou takto vybraných 

článků. 

6.1.  Představení vybraných zpravodajských webů  

V této podkapitole představujeme jednotlivé zpravodajské weby, které tvoří základní rámec 

našeho výzkumného souboru. Rovněž uvádíme kvantitativní rámec výzkumu, tj. kolik 

tematických článků jsme pro potřeby naší kvalitativní analýzy vyhledali a kolik jich do této 

analýzy zařazujeme.  

Parlamentní listy 

Parlamentní listy vznikly v roce 2008 jako zpravodajský a diskuzní webový server. Nemají 

žádnou oficiální spojitost s Parlamentem ČR. Vydavatelem je společnost Our Media a.s., ve 

které drží většinový podíl politik a miliardář Ivo Valenta. V obecné rovině jsou řazeny 

k webovým portálům, jež šíří manipulativní informace a také texty ostatních autorů z tzv. 

dezinformačních webů, které jsou obviňovány z šíření ruské propagandy. (Neovlivni.cz, 2015 

a) Analýza Gregora a Vejvodové (2016) ukázala, že na Parlamenentní listy může být pohlíženo 

jako na  „přechod mezi seriózními médii a šedou zónou prokremelské manipulace“ (CT24.cz; 

2016). Dle některých názorů v případě tohoto serveru nehraje ideologie hlavní roli, ale 

podstatné jsou také obchodní zájmy (Neovlivni.cz, 2015 a). Je zde snaha za minimální náklady 

dosáhnout maximálního počtu čtenářů (Kundra, 2017). 

Kvantitativní rámec: v mediálním archivu Newton Media jsme vyhledali na základě výše 

uvedených klíčových slov 1 312 článků Parlamentních listů, z toho jsme vybrali 64 článků, 

které jsme analyzovali. Do analytické části práce pak zařazujeme 20 textů. 

AC24.cz  

Webový portál AC 24.cz vznikl v roce 2011 a sám sebe prohlašuje za nezávislé médium, které 

čtenářům přináší informace, jež od jiných médií nedostanu. V jednom ze svých prohlášení se 

nazývají alternativou ke zpravodajské a veřejnoprávní stanici ČT24, která provozuje i webový 

server. Portál AC24 přitom bývá označován za dezinformačnií médium, které šíří zavádějící či 

nepravdivé informace, a to za využití různorodých manipulačních metod. Zakladatelem a 

vlastníkem internetové domény je Ondřej Geršl, (Neovlivni.cz, 2015 b; Bezpečnostní centrum 

Evropské hodnoty, 2016 a; Cemper, 2019). 
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Kvantitativní rámec: v mediálním archivu Newton Media jsme vyhledali na základě výše 

uvedených klíčových slov 8 článků, ve fulltextovém vyhledávání na webových stránkách 

AC24.cz jsme pak nalezli 10 článků. Analyzovali jsme všechny tyto články, přičemž v 

empirické části práce konkrétně zmiňujeme 6 článků. 

Aeronet 

Aeronet bývá označován za dezinformační médiu, které šíří prokremelský pohled na svět. 

Internetová doména Aeronetu existuje již od roku 2001, ale jako tzv. alternativní médium 

stavějící se do opozice vůči mainstreamu začal být v provozu až po ruské anexi ukrajinského 

poloostrova Krym. Velká většina článků je psána autory, kteří publiku zůstávají neznámí. 

Uveden je pouze jejich pseudonym, a sice Vedoucí Kolotoče (či pouze jeho zkratka VK) a 

Pozorovatelka. Vlastník webu není známý, kontaktní údaje na Aeronetu uvádějí společnost 

American European News LLC se sídlem v americkém New Yorku (Neovlivni.cz, 2015 c, 

Kundra, 2015; Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 2016 b). 

Na jaře 2020 se novináři Respektu Ondřeji Kundrovi a reportérce ČT Anetě Snopové podařilo 

vyhledat člověka, jenž za Aeronetem stojí, a to minimálně v rovině konečného příjemce 

finančního výnosu z příspěvků od čtenářů a v rovině správce Facebookové stránky Aeronetu. 

Jedná se o Marka Pešla, momentálně pobývajícího na Slovensku, přičemž v rozhovoru 

s novináři popřel, že by byl Vedoucí Kolotoče (CT24.cz, 2020; Kundra, 2020, Neovlivni.cz, 

2015 c). 

Kvantitativní rámec: v mediálním archivu Newton Media jsme na základě výše uvedených 

klíčových slov nevyhledali ani jeden článek, ve fulltextovém vyhledávání na webových 

stránkách Aeronetu jsme pak nalezli 24 relevantních příspěvků (tj. tématicky souvisejících). 

Všech 24 článků jsme analyzovali a do analytické části práce zařazujeme 11 textů. 

Sputnik ČR 

Sputnik je oficiální ruská zpravodajská agentura, rozhlas a zpravodajský server, který  vysílá 

do 34 zemí světa, a to ve 30 světových jazycích. Financován je ruskou vládou.  Události ve 

světe jsou recipientům interpretovány z ruského pohledu. Webové stránky českojazyčné verze 

Sputniku vznikly v lednu 2015 a působí velmi profesionálním dojmem (Neovlivni.cz, 2015 d; 

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 2016 c). 

Podle ředitele BIS Michala Koudelky jsou společně s dalším ruským médiem Russia today 

jedním z nástrojů hybridních hrozeb ze strany Ruska, a to mimo jiné právě díky šíření 
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manipulativních a zavádějích informací na sociálních sítí nebo obecně v internetovém online 

prostředí (CT24.cz , 2019). Centrum proti teorismu a hybridním hrozbám  o médiu explicitně 

prohlásilo, že: „Tvrdit, že nabízí Sputnik alternativní pohled na realitu je jako tvrdit, že Rudé 

Právo bylo jen alternativním médiem a nikoliv hlásnou troubou propagandy komunistického 

režimu“, přičemž cílem Sputniku v ČR má být tedy šíření ruské propagandy a její popularizace 

(Jablonická, 2019). 

Kvantitativní rámec: v mediálním archivu Newton Media jsme nevyhledali ani jeden článek, 

protože zpravodajský portál Sputnik ČR v nabídce archivu internetových serverů není.Ve 

fulltextovém vyhledávání na webových stránkách Sputniku jsme objevili 31 relevantních 

článků (tj. tematicky souvisejících), opětovně jsme analyzovali všechny tyto příspěvky, 

přičemž v  empirické části práce uvádíme prvky pragmalingvistiky specificky na 8 různých 

textech. 

New World Order Oposition 

Poslední z námi vybraných webových serverů vznikl v říjnu 2008 a sám sebe v překladu 

z anglického názvu nazývá „novým světovým organizovaným odbojem“, jehož záměrem je 

spojovat lidi, kteří nemají zotročenou mysl (NWOO, 2020). Dále je cílem tohoto portálu 

zabránit úplnému ovládnutí světa mnohými organizacemi, jmenovitě např. OSN, Svobodným 

zednářům, iluminátům, CIA nebo politkům a bankeřům, jež za těmito organizacemi údajně 

stojí. Jako kontaktní osoba je uveden Jan Koral, přičemž samotný web by měl být (dle tvrzení 

uvedeném na tomto serveru) financován z  příspěvků čtenářů (NWOO, 2020) . New World 

Order Oposition je rovněž označován za médium šířící dezinformace (Neovlivni.cz, 2015 e; 

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 2016 d; Zelenka a Prchal, 2017). 

Kvantitativní rámec: v mediálním archivu Newton Media jsme nevyhledali ani jeden článek, 

protože webová stránka New World Order Oposition v nabídce archivu internetových serverů 

není. Ve fulltextovém vyhledávání na portále New World Order Oposition jsme nalezli 22 

relevantních článků (tj. tématicky souvisejících). Všechny tyto texty jsme analyzovali a do 

praktické části práce uvádíme 8 konkrétních článků. 
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7. Analýza vybraných webových serverů 

V empirické části práce analyzujeme mediální obsah vybraných internetových médií na základě 

výše uvedené metody kvalitativní textové analýzy. Analytická část práce je strukturálně 

rozdělena dle jednotlivých médií, což nám umožňuje v závěrečném zhodnocení lépe a 

specifičtěji interpretovat výsledky výzkumu. 

7.1. Parlamentní listy 

V rámci kvalitativní analýzy zpravodajského serveru Parlamentní listy identifikujeme 

v souladu s jednotlivými teoretickými kroky pragmalingvistického přístup jejich následující 

charakteristiky. 

7.1.1 Konsituace 

Nálepkování 

V analyzovaných mediálních textech Parlamentních listů můžeme najít velké množství znaků 

tzv. labelizace neboli nálepkování. Ve velkém množství  jsou tyto slova a fráze citově zabarvená 

a nejsou férová vůči danému konkrétnímu člověku či skupině osob, což koresponduje s námi 

popsaným teoretickým východiskem (Viz podkapitola 5.1. Konsituace).  

Mirek Topolánek 

Bývalý premiér ČR a kandidát na prezidenta Miroslav Topolánek je nálepkován kvůli svému 

podnikatelskému angažmá a konexím. 

,,Byl by to prezident lobbistů, který je nyní hluboce ponořen do podnikatelské sféry a je odtržený 

od reality už od doby, kdy byl ministerským předsedou.“ (Böhmová, 2017 a). 

Je zmíněna i Topolánkova snaha se prezentovat jako kandidát, který nebude přijímat imigranty 

(zejména muslimského vyznání). Jedná se tedy o labelizaci, jež je v souladu s oficiální 

marketingovou strategií jeho kampaně (Černý, 2018) 

 ,,Najednou se však objevil kandidát nevítač.“ (Böhmová, 2017 a). 

Ohlášení kandidatury Topolánka si všiml i bývalý soudce, poslanec a senátor za ČSSD Jiří 

Vyvadil, který použil citově zabarvená slova. 

,,Jiří Vyvadil: Topolánek prezidentem? Drahoš řve, havlisté vyšilují.“ (Vyvadil, 2017). 
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Mirek Topolánek je v jednom z analyzovaných textů rovněž hanlivě označen. 

,,Mirek Topolánek se rozhodl na poslední chvíli ohlásit svou kandidaturu na prezidenta. Co na 

to říkáte? Jediné vysvětlení je, že se nudí, nebo má málo peněz a plat prezidenta by se mu šikl. 

Jiný důvod mě u tohoto podivného neotesance nenapadá.“ (Hora, 2017). 

Havlisté 

Nálepkováni jsou také stoupenci bývalého prezidenta Václava Havla, nejčastěji se jedná o 

označení v souvilosti s politiky či voliči strany TOP 09. Slovo je používáno pejorativně. 

„Člověk se až musí smát, jak celá ta pomalu dvouletá anabáze hledání antizemanovských 

kandidátů z řad havlistické liberální pravice se prakticky během dvou dnů ukázala zbytečnou.“ 

(Vyvadil, 2017) 

„I proto strany, které neustále vzývaly symbol tohoto vývoje Václava Havla, tedy z leva 

Sobotkova ČSSD a zprava Kalouskova TOP 09 utrpěly debakl a tím i dramaticky oslabily 

politické pravdoláskařské křídlo ve společnosti.“ (Vyvadil, 2017 a) 

Pražská kavárna 

Mnohokrát se v analyzovaných článcích také objevuje labelizace tzv. pražské kavárny. Pražská 

kavárna je pejorativní sousloví, které označuje skupinu městských intelektuálů, kteří stejně jako 

výše uvedení havlisté, vyznávají myšlenky a preference Václava Havla a v obecné rovině se 

zajímají o politiku. Jednotná exaktní definice nicméně ukotvena není. Prostřednictvím tohoto 

termínu často označuje své oponenty a odpůrce prezident Miloš Zeman, dle něj tito lidé 

vyznávají jedinou pravdu a nejsou ochotni diskuze. Pojem se od roku 2014 dostal do veřejné 

debaty a politického diskurzu (Joch, 2014). 

„Kavárna promarnila čtyři roky a nedokázala proti Zemanovi najít kandidáta aspoň vzdáleně 

rovnocenného.“ (Petřík, 2017) 

„Ten na sebe navěsí kromě pražské kavárny nerozhodnuté a lidí, kteří v minulé přímé volbě 

volili Dienstbiera,“ očekává mediální analytik.“ (Hroník, 2017) 

V případě senátora za ČSSD Jiřího Dienstbira má obzvláště tato labelizace hanlivou konotaci. 

„Jde o lidi, kteří nejsou usazeni pevně nalevo stejně jako Jiří Dienstbier, což také není žádný 

levičák. To je takový kavárenský tlučústa.“ (Hroník, 2017) 
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Kromě toho můžeme vidět i hodnotí adjektivum, které je záměrně citováno včetně 

gramatických chyb z původního textu (chybí v něm interpunkční znaménko ve vyznačení části 

textu) 

„Asi nikoho nemohlo překvapit, že v Praze, kde vládne pražská kavárna fanatičtí liberálové 

nenávistně útočili na Babiše s Okamurou“ (Vyvadil, 2017 a) 

Sluníčkáři 

Sluníčkář je český novotvar, jež se od roku 2013 používá v kontextu nastalé evropské migrační 

krize. Jsou jím označováni lidé, kteří zastávají vstřícné postoje k imigraci, případně specificky 

k válečných uprchlíkům. Sociolog Jandourek (2015) poukazuje, že tento neologismus v tomto 

významu poprvé použil novinář týdeníku Reflex Jiří X. Doležal. 

V textech se toto slovo kromě nálepkování objevuje i ve spojitosti s emotivně zabarvenými 

slovy a hodnotícími adjektivy. 

,,Kde jsou ti naši přiblblí sluníčkáři a blbečkové mávající tibetskými vlajkami?“ (Hora, 2017) 

„Povznesené argumenty sluníčkářů, že u nás zatím žádní migranti nejsou, mě neuspokojí, 

udeřila exministryně Kovářová. Zásadní slova padla i ke schůzce.“ (Hora, 2017 a) 

„O skupině Ortel já nevím vůbec nic. Ale pravděpodobně bude velmi dobrá, když sluníčkáři 

takhle zuří a snaží se ji prostě likvidovat,“ říká hudebník, malíř a politik František Ringo 

Čech.“ (Hora, 2017 b) 

Konkrétně je ve spojitosti s touto labelizací zmíněn i prezidentský kandidát Marek Hilšer. 

„Naproti tomu Marek Hilšer má určité kouzlo, ale je příliš mlád a navíc příliš „sluníčkovej“.“ 

(Polák, 2018) 

Miloš Zeman 

Ve článcích je nálepkován i současný prezident ČR Miloš Zeman, a to v negativním slova 

smyslu, kdy je poukazováno na jeho zálibu v pití alkoholických nápojů a konzumaci jídla. 

„Dodávám, že Miloš Jitrnice není ohrožením demokracie, je to jen ostuda.“ (Polanský, 2017) 

Kladně je oproti tomu hodnocen „prozápadní“ kandidát Miloše Zemana ve 2. kole 

prezidentských voleb, tj. Jiří Drahoš. V textu jsou použity slova charakteristické pro obecnou 

češtinu, jež jsou hanlivá vůči prezidentu Zemanovi. 
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„Ožralý sprosťák versus slušný člověk Západu.“ (Polák, 2018 a) 

Jiří Drahoš 

Samotný jiří Drahoš je na webovém serveru Parlamentí listy rovněž nálepkován,  zejména pak 

v kontextu jeho údajné ochoty přijmout velké množství uprchlíků v rámci evropské uprchlické 

krize (více informací viz podkapitola Produkce 7.1.2. - Lež) 

„Jiří Drahoš je možná slušný člověk, ale jinak je to dokonalý politický mimoň.“ (Štěpán, 2017) 

 „U pana Drahoše vycházím z médií – je havlista, milovník EU, „vítač“ migrantů…“ (Bartoš, 

2018) 

Ostatní 

V ostatních námi nalezených případech jsou nálepkování např. sociolog Ivan Gabal, celkově tři 

prezidenští kandidáti (včetně Michala Horáčka) a čtenáři Parlamentních listů, které starosta 

městské části Praha Řeporyje Pavel Novotný nazval paviány. 

„Gabalem bych se vůbec nezabýval, je to exot“ (Böhmová, 2017 c) 

„A ještě jedna poznámka. Drahoš, Horáček a ti další jsou šedivé myši a Topolánek se pak 

přeměňuje v šaška.“ (Vyvadil, 2017 a) 

„Čtou vás paviáni, kteří mají pocit, že se mají špatně, a přitom se mají fantasticky a nevědí to, 

protože v životě nebyli dál než v Chorvatsku či na TV Barrandov. Ti samí paviáni nemají 

nejmenší tušení, že Czexitem by se okamžitě zmenšila jejich životní úroveň o 40 procent.“ 

(Polanský, 2017) 

V neposlední řadě je zmíněn i bývalý předseda Evropské komine Jean-Claude Juncker a 

německý politik Martin Schulz. 

„Ale určitě ne ve federalizované Evropě. Juncker je opilec a Schulz regulérní blázen. Za víc 

slov ti dva nestojí.“ (Štěpán, 2017) 

Nedůvěryhodné zdroje 

Při analýze mediálního obsahu se v rámci konsituace též zaměřujeme, kdo je autorem 

jednotlivých článků, většinou jde o redaktory či externí spolupracovníky zpravodajského 

serveru Parlamentní listy, nicméně v několika případech nadto pozorujeme, že zdroj, kterého 

autor v článku uvádí, zůstává nejmenován. Veřejnosti je tak tento zdroj informace utajen, což 
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vykazuje charakteristické prvky propagandy, tak jak byly definovány v teoretické části práce 

(viz podkapitola 2.2.). 

,,Popsal také skutečnou situaci kolem obchodu s Ruskem a dopadů sankcí na Rusko tak, jak mu 

o tom referovaly jeho důvěrné zdroje“ (Huml, 2017 a) 

„Podporovaný Michalem Horáčkem, který dle některých zdrojů předložil zfalšované lustrační 

osvědčení, zamlčel hospitalizaci v ústavu, či se snad i věnoval nelegálním sázkám na dostihy.“ 

(Cvalín, 2018) 

„Některé prameny uvádějí, že M. Horáček donášel na Františka Cigánka.“ (Cvalín, 2018) 

„Mimochodem, k tomu ruskému ovlivňování. Kamarád, který na rozdíl ode mne čte Sputnik a 

jiné ruské servery, mi sdělil, že tam mají z Moskvy zákaz se jakkoli vyjadřovat k českým 

prezidentským volbám, natož je ovlivňovat“ (Koller, 2018) 

7.1.2. Produkce 

Jazykové aspekty 

V obecné rovině v textech sledujeme v menší míře využití spisovné češtiny, ve větší míře pak 

i použití výrazů nespisovné formy českého jazyka. Dominantně je zastoupena snaha o lidovost 

a také vulgarizace. Častokrát se v článcích objevují útočné a hanlivé titulky. V menší míře se 

vyskytuje i aspirace autora na vědecký styl. (Hora, 2017) V textech identifikujeme rovněž 

citově zabarvená slova, novotvar (tj. havlérka), vulgarismy a přirovnání (např. k fašistům, k již 

zmíněné pražské kavárně), stejně jako hodnotící adjektiva ( Koller, 2018 a; Koulová, 2017; 

Panenka, 2018; Petřík, 2017). V článcích také pozorujeme komunikační předpoklady, tj. 

presupozice prostřednictvím nichž autor vymezuje své názorové pohledy, o kterých 

nepředpokládá debatu, tím pádem čtenáři tyto stanoviska vnucuje. 

„Totalita zůstane totalitou, prase prasetem. I když se schová za řeči o pravdě a lásce. Martin 

Koller odhaduje, co nás v roce 2018 čeká s havlérkou a studentskými úderkami.“ (Koller, 

2018 a) 

„Fašisté typu Člověka v tísni se čím dál více radikalizují. Už se ani nesnaží zastrašování 

oponentů skrývat. Genocida, vláda anticivilizačních extremistů“ (Koulová, 2017) 

„Sráč Zeman a jeho lůza? Daniel Hůlka povstává: To je ta nejhorší žumpa, co předvádí 

kavárna“ (Panenka, 2018) 
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„Bezpáteřní vychytralý grázl Topolánek, Drahošovi se posmívají i jeho příznivci. Zoufalá 

kavárna.“ (Petřík, 2017) 

„Úředníček s charismatem mokrého hadru, který výborně zvládne vyplňovat dotační 

dotazníky, ale neodváží se jakékoliv morálního nebo politického postoje – to má být 

státník?“ (Petřík, 2017) 

Intertextualita 

V části mediálnho obsahu zpravodajského serveru Parlamentní listy, jež jsme analyzovali, 

můžeme pozorovat vztah daného textu k ostatním článkům (tj. intertextualitu), dominantně pak 

v případě níže uvedeného příkladu tehdy plánované cesty prezidenta Miloše Zemana do Ruské 

federace, na níž byly uvaleny ekonomické sankce kvůli vojenské anexi ukrajinského 

poloostrova Krym a následné válce, respektive podpoře proruských separtistů na východě 

Ukrajiny16. Téma o údajné ekonomické prosperitě Ruska i v časech zavedených restriktivních 

opatření je zmiňováno v několika textech třemi různými novináři Parlamentních listů. Citované 

části těchto článků jsou téměř identické. 

„Pokud se o Rusku hovoří, tak i odpůrci V. Putina přiznávají, že Rusku se momentálně 

ekonomicky daří, a to navzdory sankcím.“ (Böhmová, 2017 c) 

,,Zeman jede do Ruska, s ním chce jet i rekordně velká delegace podnikatelů. I odpůrci Putina 

přiznávají, že Rusku se ekonomicky daří, navzdory sankcím.“ (Hora, 2017) 

„Zeman jede do Ruska, s ním chce jet i rekordně velká delegace podnikatelů. I odpůrci Putina 

přiznávají, že Rusku se ekonomicky daří, navzdory sankcím. Jak s odstupem hodnotit to, jak 

naše politika, ale zejména EU jako celek zareagovala na události na Ukrajině z roku 2014?“ 

(Huml, 2017 a) 

,,Zeman jede do Ruska, s ním chce jet i rekordně velká delegace podnikatelů. I odpůrci Putina 

přiznávají, že Rusku se ekonomicky daří, navzdory sankcím. Jak s odstupem hodnotit to, jak 

naše politika, ale zejména EU jako celek zareagovala na události na Ukrajině z roku 2014?“ 

(Huml, 2017 b) 

„Prezident Zeman jede do Ruska, následován houfem podnikatelů. Co to, vždyť jsou sankce? 

Mimochodem, i do českých médií již pronikají zprávy, že ruský byznys se ze sankcí 

raduje.“(Huml, 2017 c) 

 
16 Více informací viz Husák (2017) a jeho detailní analýza tohoto konfliktu. 



 

60 
 

Narativ  

V rámci kvalitativní analýzy jsme rovněž objevili několik příběhů, které souvisí především 

s tehdejším prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem a veřejnoprávní Českou televizí. Též 

jsme nalezli články obsahující charakteristické prvky ruského informačního narativu (viz 

podkapitola 5.2.1. této práce), stejně jako několik textů v nichž se vyskytuje narativ očerňující 

studium humanitních oborů, údajnou roli americké zpravodajské služby CIA v sérii občanských 

protestů na Ukrajině na přelomu let 2013 a 2014 (tzv. Euromajdanu) a amerického finančníka 

a filantropa maďarského původu George Sorose. V níže uvedených příkladech jednotlivých 

narativů se zaměřujeme také v rámci produkce na jazykové aspekty analyzovaných textů, tj. 

používání hanlivých a expresivních slovních výrazů zahrnující mimo jiné i hodnotící vztah 

autora, nespisovný jazyk apod. Rovněž na příkladech ukážeme prvky konkrétních 

manipulačních strategií. 

Narativ Drahoš jako želé 

Jiří Drahoš je obviňován napříč námi studovanými články jako tzv. želé 2. Autoři tím chtějí 

poukázat na nekonzistentnost jeho názorů, na chybějící charisma a nezkušenost s politikou.  

Můžeme pozorovat klíčová slova související s údajným výsměchem Drahošových 

podporovatelů, hanlivé zdrobnělé slovo v kontextu kritiky dosahující až manipulace, konkrétně 

pak manipulační strategie blokády (tedy zabránit Jiřímu Drahošovi ve volebním vítězství). 

V rámci percepce text záměrně recipienta navádí k žádané interpretaci (tj. celkově Drahoš jako 

úředník bez charismatu). 

„Nezapomínejme, že Drahoš je na tom tak, že se mu posmívají i jeho vlastní příznivci. Říkají 

mu „želé II“. A posmívají se mu oprávněně. Úředníček s charismatem mokrého hadru, který 

výborně zvládne vyplňovat dotační dotazníky, ale neodváží se jakékoliv morálního nebo 

politického postoje – to má být státník?“ (Petřík, 2017) 

„Pomůže Miloši Zemanovi tím, že zastíní Jiřího Drahoše, o kterém i „kavárna“ teď tvrdí, že 

je to „želé 2“?“ (Böhmová, 2017 c) 

V textu lze vyhledat i prvky intertextuality (konkrétně doslovně stejné části textu, přitom od 

různých autorů). Např. slovní spojení zastíní Jiřího Drahoše“, „tvrdí, že je „želé II“apod (viz 

také předchozí výše uvedená citace). 

„Pomůže Miloši Zemanovi tím, že zastíní dlouhodobě se propadajícího Jiřího Drahoše, o 

kterém i „kavárna“ tvrdí, že je „želé II“? (Polanský, 2017)“ 
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Termíny pan NEVÍM a pan ŽELÉ jsou zároveň příklady výše uvedené labelizace. 

„Ne nadarmo se mu říká pan NEVÍM nebo ostřeji pan ŽELÉ, protože nemá tak konzistentní 

a jasné názory jako pan prezident Zeman.“ (Petřík, 2018) 

Narativ České televize jako neobjektivní veřejnoprávní televize 

Tento v pořadí druhý příběh líčí Českou televizi (dále také ČT) jako jako nestrannou, 

neobjektivní až propagandistickou televizní stanici, jež nevysílá pravdu, nehájí české zájmy a 

naopak obhajuje zájmy EU, specificky Bruselu. V textech se tento narativ prolíná napříč 

analyzovaným mediálním obsahem. Lze v něm rovněž spatřit prvky tématické propojenosti 

s ostatními texty v rámci tohoto příběhu. 

ČT je obviňována z vedení kampaně proti prezidentu Miloši Zemanovi. 

,,Takže dvojí metr, který je tady uplatňován, jenom podtrhuje to, že se jedná o jednostrannou 

antizemanovskou kampaň a že to nemá vůbec nic společného s objektivním hodnocením jeho 

nebo kohokoli jiného zdravotního stavu,“ dodává Petr Žantovský.“  (Hroník, 2017) 

Je rovněž nařčena z šíření údajné propagandy EU. Jedná se v tomto případě o nepodložené 

tvrzení až lež. (tedy porušení strategie manipulace maximy kvality). ČT dlouhodobě získává 

ocenění na různorodých festivalech, přehlídkách a těší se rovněž většinové podpoře obyvatel 

ČR, zpravodajství ČT je nadto vnímáno jako jedno z nejdůvěryhodnějších v zemi (ČT, 2013; 

ČT, 2019; MediaGuru.cz, 2019). V níže uvedeném příspěvku je patrná i výzva ke konfliktu (viz 

„nějaká noc dlouhých nožů tam nutná je“), která obsahuje prvky manipulační strategie 

prosazování (cílené vyhrožování). Pozorujeme i neologismus „eurohujer“ (kritici EU tak 

označují člověka, který podporuje EU a podvoluje se jejím zajmům). 

„ČT je v politickém zpravodajství eurohujerský propagační kanál. Kanál v nejhorším slova 

smyslu“.Jisté je, že ČT jede propagandisticky, podobně jako v době socialismu. Čili kdysi 

pánem bohem byl ústřední výbor KSČ, dnes je pánem bohem EU. Čili nějaká noc dlouhých 

nožů tam nutná je. Smutné na tom je, že jak televize, tak rozhlas neplní to, zač si je platíme.“ 

(Hora, 2017) 

Narativ o ČT podporuje i mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček. 

„Ona beztak je ta televize už zprivatizovaná těmi redaktory zpravodajství, kteří si tam dělají 

vlastní politiku,“ uvedl k tomu hradní mluvčí. „Nejen novináři ČT, ale také jiní žurnalisté 
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údajně nemají rádi Miloše Zemana, protože je neposlouchá. A pan prezident novináře prostě 

poslouchat nebude,“ (Polák, 2017) 

Rovněž se objevuje nepodložené tvrzení, které obviňuje ČT z šíření nepravdivých a 

zkreslených sdělení. Navíc níže uvedená citace z článku obsahuje doložitelnou lživou 

informaci, příjem ČT z televizních poplatků (tj. více než 90 % z celkových příjmů ČT za rok) 

byl v roce 2017 5,65 miliardy korun. (Návrh rozpočtu ČT, 2017). 

„Za poslední roky se staly stovky případů, kdy Česká televize odvysílala nepravdivou nebo 

extrémně zkreslenou informaci a neuvedla ji na pravou míru. A také případů, kdy o někom 

prohlásila hrubé nepravdy a neumožnila mu, aby se hájil. A za to si z našich kapes bere sedm 

miliard korun ročně. Vždyť je to obyčejná rozkrádačka.“ (Koulová, 2017) 

V dalším článku je v souladu s narativem o ČT použito i citově zabarvené přirovnání „lež jako 

věž“. 

„Na budově na Kavčích horách je napsáno Česká televize. Ale je to lež jako věž. Kdyby ta 

televize byla opravdu česká, hájila by zájmy českých občanů a ne bruselských papalášů a 

jejich zdejších přisluhovačů.“ (Štěpán, 2017) 

A opět je zmíněn novotvar „euhohujer“ a objevuje se i persvaze ve spojitosti s přirovnáním 

České televize k Československé televizi, která vysílala po většinu let své existence pod silnou 

cenzurou.  

„Místo toho je hlásnou troubou jedné – eurohujerské – názorové partičky. Zatímco 

socialistická Československá televize měla své ztroskotance a zaprodance, jak spolu s Rudým 

právem nazývala nepohodlné osoby z disentu i odjinud, dnešní eurohujerská Česká televize 

má své populisty, extremisty a Putinovy agenty. To jsme my všichni, kteří nepřísaháme na 

Brusel, multikulturalismus a vítání uprchlíků“ (Štěpán, 2017) 

Narativ Ruska jako pevnosti a jeho právo na Krym 

Dalším podstatným narativem je narativ o Ruské federaci jako pevnosti, která je v současném 

světě pouze v defenzivě, obklíčena svými nepřáteli. V textech se objevují i další typické prvky 

ruského informačního narativu, popřípadě propagandy (mimojiné obhajující jeho vojenskou 

anexi Krymu).  

Členské státy EU jsou nařčeni, že jednají na nátlak USA (opět nepodložené manipulativní 

tvrzení). 
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,,Rusko je sankcemi zatlačeno do nuceně, ale jen zdánlivě nevýhodné pozice. Tzv. 

demokratické státy EU na nátlak USA považují Rusko za jakýsi nedemokratický prvek v 

evropské politice, účelově využitelný v rámci diplomatických her.“ (Hora, 2017) 

Pozorujeme na konkrétních příkladech narativ Ruska jako pevnosti. Členské státy NATO jsou 

popisovány jako satelitní země USA. Jedná se o manipulativní a lživou informaci. Hlavním 

rozhodovacím orgánem NATO je Severoatlantická rada, ve které má každý členský stát svého 

stálého velvyslance. Nadto je v NATO rozhodováno na základě jednomyslného hlasování, tzv. 

„pravidla konsenzu“, znamená to, že závěrečné „rozhodnutí musí mít podporu všech zemí“, 

tak je zajištěna suverenita každého členského státu NATO  (Natoaktual.cz). 

„Obkličovat ho svými vojenskými základnami přeplněnými vycvičenými vojáky a moderní 

technikou a tvrdit, že tím agresorem je právě Rusko.“ (Hora, 2017) 

„Pod záminkou „ruského nebezpečí“ se přesunují stále nové vojenské jednotky USA a jejích 

satelitních zemí (členů NATO) k ruským hranicím ve snaze vyprovokovat válku s Ruskem, od 

níž si slibují někteří neoconi v USA, že jim válka s Ruskem opět poslouží k tomu, aby se USA 

znovu postavily na nohy.“ (Vítová a tichý, 2018) 

„Přitom poslední významnější expanze Ruska se udála na konci 2. světové války, a i zde Rusko 

povětšinou pouze obnovilo svůj vliv nad oblastmi, které náležely k ruskému impériu do první 

světové války. (Československo samozřejmě představuje výjimku.) Od konce studené války se 

oblast ruského vlivu pouze zmenšuje a mezinárodní politika Ruska má defenzivní charakter.“ 

(Rychterová a Nový, 2018) 

V textech se vyskytují i sdělení zahrnující prvky strategie manipulace, konkrétně porušení 

maximy kvantity (tj. neuvedení potřebných informací). Např. referendum na Krymu se konalo 

v rozporu s demokratickými standardy, s Budapešťským memorandem z roku 1994, porušen 

byl i článek 72 a 73 ukrajinské ústavy, Charta OSN a další bilaterální smlouvy mezi Ukrajinou 

a Ruskem. Referendum nebylo většinou mezinárodního společenství uznáno. (Evropský 

Parlament, 2017; Husák, 2017, s. 20-21) 

,,Nelze se divit ruské reakci, že si vzala zpět Krym, který jen tak ze své osobité blbosti soudruh 

Chruščov přifařil své domovské Ukrajině, ač jde o historicky ruské území. V referendu 96% 

většina zúčastněných obyvatel Krymu drtivě poslala Ukrajinu mezi hýždě … jejich Porošenka.“ 

(Hora, 2017) 

Narativ Soros 



 

64 
 

V analyzovaném textu je již zmíněný George Soros líčen jako finanční sponzor převratů a 

revolucí, který podporuje mimojiné islámskou migraci do Evropy, jedná se o příběh, která je 

minimálně v rovině nepodloženého tvrzení. 

„George Soros je přitom známý jako sponzor všech možných převratů a barevných revolucí 

ve světě, podrývá jednotlivé země tím, že v nich finančně podporuje všemožné politické 

neziskovky, které se stávají často tak mocnými, že de facto vytvářejí paralelní vládu. Podporuje 

rozvrat a chaos všude na světě, podporuje islámskou migraci do Evropy i agresivní feminismus 

a homosexualismus“  (Böhmová, 2017 b) 

Narativ očerňující humanitní obory 

Předposlední narativ hanlivým způsobem a s pomocí hodnotících adjektiv pomlouvá humanitní 

studiujní obory, můžeme zde v rámci percepce pozorovat i komunikační funkci výpovědi, tj. 

sdělování a vyjádření vlastního názoru s prvky emocionální povahy (viz níže zvýrazněné). 

Vyskytuje se zde i přirovnání „houby jako po dešti“ uvedené v negativním kontextu. 

„Bohužel, v posledních letech se jako houby po dešti vyrojily desítky naprosto nepotřebných 

humanitních oborů, jejich absolventi jsou zcela nepoužitelní v praktickém životě a nechají se 

zaměstnat v různých neziskovkách a nevládkách bohatě dotovaných různými těmi Norskými 

fondy, západními velvyslanectvími a Open society neziskovkami.“ (Böhmová, 2017 b) 

„Ve skutečnosti došlo k tomu, že skupina anticivilizačních extremistů ovládla velká média, 

univerzity, politické strany a korporace. A tato skupina se snaží svou přiblblou ideologii vnutit 

všem. Pokud chce někdo vymýtit extremismus, měl by začít ve veřejnoprávních médiích, 

humanitních fakultách a vedení tradičních politických stran“. (Koulová, 2017) 

Narativ CIA a Majdan 

Ústřední zpravodajská služba USA je v několika článcích (příklady uvedené níže) líčena jako 

údajný strůjce revoluce na Ukrajině z roku 2014, která započala občanskými protesty na 

Náměstí Nezávislosti (též Majdan). Použity jsou citově zabarvená slova a sousloví např. 

„hanebně“, „na plnou hubu řekla“, taktéž hodnotící adjektivum, viz „podivné skupinky“. 

Autor nepřichází s žádným relevantním a podloženým tvrzením, i zde je záměrem navést 

čtenáře žádaným směrem interpretace textu. 

,,Kromě toho zbytečně, až hanebně vyhazuje peníze na podporu podivné skupinky Člověk v 

tísni. Tu ať si platí CIA, nečiní-li již tak. Ti mají fondy na rozvracení státních uskupení dost 
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velké. Myslím, že nemusím připomínat jejich poslední takový kousek na Ukrajině“ (Hora, 

2017) 

„Ukrajinský mejdan – Majdan byl dlouhodobou hrou CIA, vždyť oficiální americká úřednice 

na plnou hubu řekla, že na podporu Majdanu vydaly USA pět miliard dolarů.“ (Hora, 2017) 

Emotivní zabarvení slov 

V rámci produkce jsme se specificky zaměřili také na lexikální aspekty, přičemž 

v analyzovaném mediálním obsahu zpravodajského webu Parlamentní listy pozorujeme 

náledující pejorativní a expresivná výrazy (včetně vulgarismů), prvky nespisovné češtiny, 

stejně jako dominantní slova.   

,,Tomu člověku může věřit jenom pár blbců, řadoví lidé ale ne!“ (Böhmová, 2017 a) 

„K tomu bych upozornil na nedělních 168 hodin na ČT 1. Něco tak odporného jsem už dlouho 

neviděl. Z autorů pořadu přímo tekla žluč, kdy hovořili o zdravotních problémech Zemana, 

aby ho aspoň takto difamovali, když už to jinak nejde a nefunguje. Ukázkový hyenismus – a za 

naše peníze!“ (Böhmová, 2017 b) 

To je bordel, že jo? Tereza Spencerová sleduje nadupanou cestu Zemana do Ruska a má co 

říct „západním demokratům“ (Huml, 2017 c) 

„Pavel Novotný: Zemanovi jdou z pusy hovna, ať už jde do prdele. Okamuru volí mentálové 

a mrzáci. Tupá hovada a telata, to jsou voliči Babiše.“ (Polanský, 2017) 

„Ivan Vyskočil pro PL: Pokud vyhraje Zeman, v což doufám, „pražská kavárna“ bude řvát jak 

postřelené prase a Kalousek bude zabalený v tibetské vlajce“ (Hora, 2017 c) 

Strategie manipulace v jazyce 

Maxima kvality 

Záměrné sdělování lží a polopravd jsme v teoretické části této práce definovali jako jeden 

z prostředků manipulativních strategií v jazyce. Konkrétně se jedná o porušení maxim kvality. 

Níže uvedené lži a polopravdy jsou velmi stručně vyvráceny (tzv. na vysoké úrovni, 

z anglického High-Level)  na základě faktických argumentů s patřičnou citací či doplňujícím 

odkazem, bohužel v rámci této práce není dostatek prostoru pro podrobnou analýzu těchto 

prvků maximy kvality, není to ani cílem naší práce. 
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Lež 

Není pravda, že konflikt na Ukrajině byl uměle vytvořený. Hlavním viníkem konfliktu na 

východní Ukrajině je expanzivní a agresivní politika Ruské federace. Rusko anektovalo 

poloostrov Krym na jaře 2014 a od této doby diplomaticky, vojensky i materiálně podporuje 

proruské separatisty. EU kroky Ruska dlouhodobě odsuzuje a uvalila na Ruskou federaci řadu 

sankčních restriktivních opatření (European Council, 2020; Husák, 2017, s. 21-31). 

 „Konflikt na Ukrajině byl uměle vytvořený. Dnes to už připouští i EU.“ (Huml, 2017 b) 

V dalším analyzovaném článku je obsažena lživá informace o tom, že tehdejší tajemník 

politické strany SPD nepronesl hanlivá a nenávistná slova v Poslanecké sněmovně. Staník byl 

za tento výrok odsouzen k roční podmínce. Celou situaci zaznamenali svědci, kteří byli již 

v roce 2017 známi. Autorka článku se však proti tomuto tvrzení neohradila. 

„Tajemník klubu SPD Staník měl ve sněmovně říci, že „židi a buzeranti patří do plynu“...Pan 

Staník ty věci nikdy neřekl a vůbec nemá smysl se tím zabývat.“ (Koulová, 2017)  

Nepravdivé je i sdělení, že by kvůli našemu členství v EU poklesla životní úroveň občanů ČR, 

či dokonce došlo ke sníženích jejich životních šancí nebo jim hrozila genocida. Ekonomická 

úroveň (měřeno v HDP na osobu) se od roku 2004 do roku 2017 zvýšila ze 78 % na 89 %, naše 

členství v EU navíc přineslo volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Lidé mohou studovat 

v zahraničí v rámci programu Erasmus apod. (Komínková, 2019) 

„Skutečnou příčinou rozdělení společnosti je naše členství v Evropské unii. Jedněm přineslo 

dotace, luxus a snadný život bez práce, druhým naopak snížení životních šancí, neustálou 

buzeraci, a dokonce možná i perspektivu genocidy“. (Koulová, 2017) 

Ruská federace podporuje na Blízkém východě zejména autoritativní režim Bašára Asada a 

kupříkladu její letectvo ve velké většině (podle některých zdrojů až 90 % náletů) neútočilo na 

tzv. Islámský stát. Naopak bylo Rusko na základě důkazního materiálu obviněno z útoků na 

civilní cíle (včetně nemocnic a mešit) a použití zakázané kazetové munice17. Následující 

informace z článku jsou tedy nepravdivé a manipulativního charakteru (manipulační strategie 

prosazování, tj. cílené lhaní). (Czuperski et al., 2016; The Guardian, 2015)  

 
17 Úmluvu o zákazu použití kazetové munice podepsala většina státu světa, konkrétně jde o 108 zemí světa, 13 

zemí smlouvu podepsalo, ale dosud neratifikovalo, samotné Rusko smlouvu  nicméně nepodepsalo, obdobně se 

zachovaly např. USA, Čína a Severní Korea.. (United Nations, 2020; Cluster Munition Coalition, 2020) 
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„Naopak osobně jsem rád za dosažení konečného vítězství nad takzvaným Islámským státem, 

o který se zasloužila především armáda Ruské federace.“ (Petřík, 2017 d) 

V lednu 2018 byl před druhým kolem prezidentské volby oponent Miloše Zemana Jiří Drahoš 

nařčen z toho, že spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností (dále také STB), jednalo se 

o lživou informaci. Jiří Drahoš má negativní lustrační osvědčení, jakékoliv spojení s STB 

odmítá i Archiv bezpečnostních složek a Centrum pro dokumentaci totalitních režimů 

(JiriDrahos.cz, 2018 b). Tuto dezinformaci pozorujeme hned v několika analyzovaných 

textech. Nadto byl Drahoš manipulativně nařčen z údajné pedofilie. 

„Na veřejnost před několika dny pronikly informace o tom, že Jiří Drahoš prý před rokem 

1989 spolupracoval s StB. Mimochodem, po internetu se šíří celkem 3 různé varianty této 

zprávy. Ale každá jiného rozsahu.“ (Cvalín, 2018) 

„Asi mnohému z nás doběhly v souvislosti s faktem, že se stal protikandidátem prezidenta 

Zemana jakési informace po internetu, že kdysi měl být v pozornosti STB kvůli své náklonnosti 

k mladíčkům, zřejmě v souvislosti s jeho aktivitami v chlapeckém pěveckém sboru, že měl mít 

označení tuším Bas či Akademik a že následně spolupracoval s STB v souvislosti se roční 

vědeckou zahraniční stáží, která podle příslušných odborníků probíhala pod patronací 

příslušné složky STB“ (Vyvadil, 2018 b) 

„To, co zpočátku vypadalo jako neumělý pokus na získání pozornosti z rejstříku Hillary 

Clintonové, se postupem dnů mění v zoufalou snahu zabránit něčemu, co pečlivě skrýval 

zřejmě desetiletí a čem doufal, že bylo skartováno STB v prosinci 1989“ (Vyvadil, 2018 b) 

Jiří Drahoš je v analyzovaném mediálním obsahu také obviněn z toho, že je „vítač“ migrantů 

(v rámci evropské migrační krize) a je podporovatelem migračních kvót, tyto nepravdivé 

informace Jiří Drahoš vyvrátil. (Krepindl a Štrunc, 2017) 

„Až se přivalí afroislámská invaze za podpory českých euromarxistů a Drahoše, nikdo si na 

nějaké Čapí hnízdo a EET ani nevzpomene.“ (Koller, 2018) 

„Další zarážející věc je ta, že Drahoš je zastánce přijímání islámských migrantů, 

potencionálních teroristů. Volte Drahoše a zanedlouho Česká republika nemusí být zcela 

bezpečným státem pro své občany.“ (Cvalín, 2018) 

„Drahoš chce vítat migranty, Horáček chce poklonkovat Západu, ale co chtějí udělat pro lidi? 

Hradní kancléř Mynář se rozpálil před kamerou PL“ (Polák, 2017 a) 
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Polopravda 

Tzv. Minské dohody, jejichž cílem je nastolit příměří na východní Ukrajině porušují dle 

pozorovatelů OBSE obě dvě strany, tedy jak Ukrajina, tak proruští separatisté, respektive Rusko 

(OSCE, 2017). Podstatné ovšem v této věci je, že Ukrajina brání své teritorium. 

„Odvolání sankcí, pro USA velmi výhodných, vážou na plnění minských dohod, přitom je to 

právě Ukrajina, která je neplní. Nepochybuji o tom, že na příkaz svých amerických mocipánů.“ 

(Hora, 2017) 

Není pravda, že by prezident Miloš Zeman byl jediný, kdo vystupoval proti migračním kvótám 

a migrantům, proti nim vystupovali i politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně ČR, 

například ODS, ČSSD či KSČM. (Plevák, 2017) 

„Pan prezident byl sám jediný v České republice, který bojoval proti migrantům a proti 

migračním kvótám a všichni ostatní mu okopávali kotníky včetně médií.“ (Polák, 2017) 

Nepodložené tvrzení 

Napříč texty uveřejněnými Parlamentními listy v námi stanoveném časovém také pozorujeme 

mnohé výroky a názorové postoje, které vykazují prvky porušení manipulativní strategie 

v jazyce maximy kvality, a sice jde specificky o nepodložená tvrzení. Jedná se tedy o tvrzení, 

která nemají v daných textech relevantní a faktickou doložitelnost. 

,,Politiku Schwarzenberga, ale také Zaorálka a dalších, nepokládám za „naši“, ale „jejich“. 

Američtí jestřábi mají v Evropě svoje loutky.“ (Böhmová, 2017 c) 

V níže uvedeném případě tvrzení obsahuje i již výše fakticky vyvrácenou lež, a sice podstatná 

část české veřejnosti má důvěru k ČT, nikoliv naopak. 

 „Rada České televize je jen taková benigní stafáž, která má vytvářet dojem, že ČT je pod 

veřejnou kontrolou, ale je to jen taková zástěrka. Podstatná část české veřejnosti je k České 

televizi značně kritická, ve složení té bezzubé rady se to ovšem vůbec nepromítá“ (Štěpán, 

2017) 

„Vystoupením z NATO by nám teoreticky ubylo velké množství nyní přirozených nepřátel, 

ušetřené prostředky z financování paktu potom klidně můžeme investovat do armády vlastní a 

v případě nutnosti lze přece také navazovat bilaterální smlouvy o vojenské spoluprá ci s jinými, 

ovšem předem pečlivě vybranými a spolehlivými zeměmi“ (Petřík, 2017 d) 
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V tomto sdělení můžeme znovu pozorovat i záměr navést recipienta k předem žádoucí 

interpretaci, že média obecně straní Jiřímu Drahošovi. 

„Tak, jak se dalo čekat. Bakalova média, Česká televize a Český rozhlas se spojily do jednoho 

obrovského propagandistického aparátu. Už se ani nenamáhaly předstírat objektivitu. I další 

média vesměs straní Drahošovi.“ (Hroník, 2018) 

Manipulace 

Další podstatný prvek v rámci teoretického konceptu produkce je manipulace. Jak bylo 

definováno v teoretické části této práce, manipulace je záměrná snaha přesvědčit recipienta, 

aby přijal (i proti jeho vůli) dané tvrzení, a to aniž by si toho byl vědom. Prvky manipulace 

v článcích v rámci analýzy pozorujeme mnonokrát, toto jsou ukázkové příklady. 

Zde manipulace nabývá také specificky nepodloženého tvrzení. 

„Mimochodem, Moravec je úžasně explicitní, jak bezostyšně panu Drahošovi pár týdnů před 

prezidentskou volbou dělá píárko“ (Hroník, 2017) 

V tomto článku je cílem přesvědčit čtenáře, že ruská zpravodajská síť Russia Today, jež šíří 

dezinformace je stejná jako Rádio svobodná Evropa, které bylo založeno s cílem šířit objektivní 

informace v nedemokratických zemích, respektive zemích s autoritativní vládou a např. i 

cenzurou tisku. (EU vs Disinfo, 2017) 

„Nevidím žádný rozdíl mezi Russia Today, což je státní a naprosto transparentně státem 

placený i organizovaný televizní kanál, a třeba Radio Liberty, které je sice v pozici nestátní 

organizace, nicméně má kompletní financování ze zdrojů Kongresu.“ (Hroník, 2017 a) 

Níže uvedené tvrzení prezidenta Miloše Zemana pokládáme za manipulativní kvůli jeho 

výroku, že se dle něj jedná o „imaginární zahraniční služby“ (v případě ruské zpravodajské 

činnosti). Zprávy BIS (viz podkapitola 3.2.1. této práce) hovoří o tom, že na území ČR operují 

všechny tři ruské zpravodajské služby, přičemž  BIS dlouhodobě varuje před jejich rostoucí 

aktivitou (tj. rostoucí hrozba pro ČR). 

„V závěru své návštěvy Jihomoravského kraje tak na tiskové konferenci reagoval na Drahošovo 

vyjádření, že se obává působení zahraničních tajných služeb na volby v Česku prostřednictvím 

dezinformací. Zeman novinářům v Boskovicích řekl, že považuje za urážku občanů, pokud 

někdo tvrdí, že mohou v případě voleb do sněmovny či na Hrad být ovlivněni jakýmisi 

imaginárními zahraničními službami. ... "( (Petřík, 2017 a) 
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Další námi objevená informace manipulativního charakteru konstruuje narativ za použití 

manipulační strategie prosazování (cílené lhaní), dle tohoto příběhu měštští manažeři záměrně 

vytvářejí sami sobě podmínky pro to, aby nenáviděli tvrdě pracující lidi, zkrátka „ty dole“. 

Nadto tuto nenávist následně údajně využívají směrem proti prezidentu Miloši Zemanovi. 

„Pokud jste městským manažerem, žijete si svým pohodovým, celkem blahobytným životem a 

máte si při každém pohledu do zrcadla říkat: „Mám se dobře jen díky tomu, že vysávám chudé 

tvrdě pracující lidi“, to příliš neprospívá duševní pohodě. Začnete tedy vyhledávat a pěstovat 

ideologie, které zdůvodňují, že ti dole jsou méněcenní, svůj úděl si zaslouží a mohou být rádi, 

že s nimi vůbec zahazujete. Scházíte se s jinými podobnými, povzbuzujete se v takovém pohledu, 

a za chvíli jsme v situaci, kdy se ti nahoře dusí nenávistí vůči těm dole. Tu nenávist si pak 

vybíjejí třeba na prezidentu Zemanovi.“ (Hroník, 2018) 

V poslední námi uvedené manipulaci pozorujeme porušení manipulativní strategie maximy 

kvality, jedná se o nepodložené tvrzení, které nabývá až lživého sdělení. Rovněž jsou v textu 

přítomny presupozice, které nepředpokládají debatu o stanovisku autora v tomto článku. Autor 

tímto způsobem vnucuje čtenářům svůj pohled na svět, respektive společné názorové 

východisko. 

„Zde je ovšem nepřehlédnutelným faktem, že Drahoše podporují kromě německých a 

bruselských médií rovněž místní reprezentanti Bruselu, Berlína a sudeťáků a jimi ovládaná 

místní média. A ti všichni se snaží dlouhodobě prosazovat politiku takzvaných euroregionů ... 

a samozřejmě by došlo k zaplavení regionů migranty“ (Koller, 2018) 

7.1.3. Percepce a interpretace 

V rámci percepce a interpretace kromě již výše uvedených tvrzení, respektive prvků tohoto 

teoretického koncepu v nich identifikovaných, pozorujeme také tyto následné charakteristiky. 

Orientátory 

V níže uvedeném výroku můžeme exemplárně pozorovovat tzv. orientátory, které záměrně 

naváději čtenáře textu ke kýžené interpretaci. Text je formulován tak, aby recipienta 

(potencionálního voliče) přivedl k názoru, že ho Jiří Drahoš považuje za nerozumného a 

hloupého. Jedná se o sdělení s prvky emocionální povahy. Nadto předpokládáme na základě 

celkového obsahu článku, že je cílem dosáhnout poškození Jiřího Drahoše v nadcházející 

prezidentské volbě. 
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„Mynář se domnívá, že Drahoš v podstatě označuje voliče za hlupáky, kteří nemají vlastní 

rozum, a to je podle hradního kancléře nedůstojné člověka, který usiluje o hlasy voličů.“ 

(Polák, 2017 a) 

V tomto článku také vidíme, že nedošlo v rámci percepce k naplnění toho, co jsem na základě 

titulku předpokládali. 

Nenaplnění tématu 

V návaznosti na předchozí článek v něm tedy kromě tzv. orientátorů vidíme i nenaplnění tématu 

ve vztahu k titulku. V textu, jež je souhrnem rozhovoru s vedoucím kanceláře prezidenta 

republiky, je zmiňována obhajoba Miloše Zemana kvůli jeho neučásti v televizních 

předvolebních debatách, dále jsou uvedeny kritické názory pana Mynáře vůči Mirkovi 

Topolánkovi a Miroslavi Kalouskovi stejně jako směrem k Úřadu pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí, teprve až v poslední třetině článku je zmiňován i Jiří 

Drahoš. Kandidát na prezidenta Michal Horáček kromě níže uvedené citace (jež je zároveň 

titulkem článku) není uveden vůbec. 

 „Drahoš chce vítat migranty, Horáček chce poklonkovat Západu, ale co chtějí udělat pro 

lidi? Hradní kancléř Mynář se rozpálil před kamerou PL“ (Polák, 2017 a) 

7.2. AC24.cz 

V rámci analýzy mediálního obsahu webového portálu AC24.cz pozorujeme tyto aspekty 

pragmalingvistiky. 

7.2.1 Konsituace 
 

Nálepkování 

Na zpravodajském webu AC24.cz se v několika selektovaných článcích objevují prvky 

labelizace, jež je používána v propagandě. 

Jiří Drahoš je uveden v negativním kontextu, přičemž je nálepkován jako „pózér a slaboch“. 

Zároveň se v této citaci objevuje porušení maximy relevance, kdy jde o záměrněrné zatajení 

informací s cílem manipulovat čtenáře. Jakub Janda pracuje jako ředitel bezpečnostního centra 

pro Evropské hodnoty, které má pro účely svého financování zveřejněno transparentní 

účetnictví (Evropské hodnoty, 2013). 
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„Z toho mám ale osobně obrovský strach, neboť jej považuji za pózéra a slabocha, který sám 

bez názoru, bude dělat pouze to, co mu bude poraděno ze strany takových kapacit jako je Jakub 

Janda, kterého financuje kdoví kdo.“ (Míka, 2018) 

Prezident Miloš Zeman je rovněž labelizován za využití expresivních výrazů. 

„Prostě budu volit kohokoli, jen ať na hradě již nezaclání ten sprosťák Zeman, co málem 

pozvracel naše korunovační klenoty.“ (Míka, 2018) 

Nedůvěryhodné zdroje 

V tomto článku jeho autor odkazuje na zdroj, který není důvěryhodný. Navíc jde o očividně 

nepodložené tvrzení, které by se dalo označit až za lživé (neexistují důvěryhodné informace, 

jež by tento názor potvrzovaly). 

„Při schůzce, na které se rozhodovalo o technologii sušení, si nám postěžoval pracovník firmy 

vyrábějící mikrovlnné sušičky že prof. Drahoš okopíroval jejich průmyslově chráněný vzor 

mikrovlnné sušičky a pokusil se ji prohlásit za svoji mikrovlnnou sušičku určenou speciálně na 

sušení knih.“ (Kyncl, 2018) 

7.2.2. Produkce 
 

Emotivní zabarvení slov 

Jak jsme uvedli v teoretické části, v rámci produkce se zaměřujeme na lexikální aspekty 

analýzy mediálního obsahu, v námi rozebraných textech nacházíme tyto expresivní (tj. citově 

zabarvená slova), zvýrazněna jsou také klíčová slova (v rámci syntaxe), případně hodnotící 

adjektiva a vulgarismy. 

V tomto tvrzení pozorujeme kromě uvedených expresivních výrazů také zavádějící a 

manipulativní tvrzení, specificky jde o porušení maximu kvantity (tj. v tomto případě nesdělení 

potřebných informací). Slovenský prezident Kiska se svojí delegací totiž v listopadu 2017 vrátil 

zpět na Slovensko s podepsaným prohlášením o hospodářské spolupráci a dalšími bilaterálními 

dohodami. (Prezident.sk, 2017) 

„Zeman přinesl z Ruska obchody za více než 19 miliard. Kiska přinesl z Mexika pouze 

pozvracené letadlo. V rozhovoru pro Parlamentní listy to řekl politolog Eduard Chmelár.“ 

(AC24.cz, 2018 a) 
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„Přesto naši novináři považují Miloše Zemana za opilé hovado, za které je třeba stydět, a 

Andreje Kiska za dobrého anděla, jehož nám prý Češi závidí.“ (AC24.cz, 2018 a) 

Velmi hanlivé je i tvrzení o prezidentovi Miloši zemanovi, jedná se o emocionálně zabarvený 

názorový výrok, který koresponduje s tvrzením (můžeme řící též narativem) o opilé hlavě státu. 

„Prostě budu volit kohokoli, jen ať na hradě již nezaclání ten sprosťák Zeman, co málem 

pozvracel naše korunovační klenoty“. (Kytička, 2018) 

„A není to prostě jen bláznivý web? Ne! Ruská propaganda! Rusové jsou všude. Takže všelijaké 

i menší nebo větší blogy kolem duchovních témat, mimozemšťanů a šamanismu - to všechno 

zařídili Rusové a hlavně Putin osobně.“ (Míka, 2018) 

„Dělají tak z lidí s otázkami debily. Ano, diskuzní kroužek. Ale co je na tom kontroverzního? 

Média se opakovaně a opakovaně v každém článku k tématu pozastavují nad naprostou 

záhadou, co se komu na Římském klubu nezdá.“ (Míka, 2018) 

Strategie manipulace v jazyce 

Maxima kvantity 

V rámci produkce posuzujeme kromě morfologie také syntax (skladba vět a souvětí, jejich 

délka apod.) Článek s titulkem „Jiří Míka: Drahoš, že nebyl členem Římského klubu? Stačí 

minuta ověření přes internety“, který byl zveřejněn 24. ledna (doba těsně před 2. kolem 

prezidentských voleb) je z hlediska počtu slov velmi dlouhý. Obsahuje 2475 slov, respektive 

15 530 znaků, což je pro představu přes osm a půl normostran textu. Články uveřejněné na 

ostatních zpravodajských webech (např. Lidovky.cz, Idnes.cz, CT24.cz) přitom standardně 

mají okolo 500 až 1300 slov (analyzováno na vzorku 10 novinových článků). V mezinárodním 

kontextu se do tohoto rozmezí délky příspěvku vejde např. i britský zpravodajský kanál BBC, 

americká CNN či webový portál The Huffington Post (konkrétně jde o články sdílené na 

sociálních sítích těchto médií). Text Parlamentních listů tak díky svému rozsahu působí místy 

až nepřehledně, navíc obsahuje řadu nepodložených tvrzení, manipulací a rovněž lež a ironii, 

které rozebíráme v níže uvedených výrocích v rámci maximu kvality.  

Maxima kvality 

Lež 

Je nepravdivým tvrzením, že by Jiří Drahoš prohlásil, že je i nadále členem tzv. Římského 

klubu. Na rakouské webové stránce Římského klubu se jeho jméno nevyskytuje a poslední 
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zmínění Drahoše ve spojitosti s tímto globálním think tankem je z roku 2008. Podrobně tuto lež 

vyvrací šéfredaktor webu Manipulátoři.cz Jan Cemper (2018). 

„Debata kolem Římského klubu sjela do debat o tom, jestli Drahoš byl/je členem Římského 

klubu, ačkoliv to bylo prokázáno, a ostatně i sám Drahoš to potvrzuje, a dokonce i že je členem 

nadále, ačkoliv již ne aktivním“. (Míka, 2018) 

Stejně tak je lež, že by liberální demokracie často nabývala autoritatovní povahy. Naopak se 

jedná o demokratický režim, ve kterém je ukotven existující právní stát garantující práva 

jednotlivce. (Hacker, 1957, s. 1009-1026) 

„Římský klub totiž svými úvahami jakoby popisoval aspekty dnešní liberální demokracie, která 

má často autoritativní povahu“. (Míka, 2018) 

Ironie 

Autor v článku využívá v rámci manipulativní strategie tyto slovní obraty v rámci ironie (sám 

se k ironii následně i v článku přiznává). Děje se tak v tematickém kontextu prezidentských 

voleb, konkrétně možnosti zvolení kandidáta Jiřího Drahoše. 

„To, že nějaký diskuzní klub řeší zabíjení lidí přece není podstatné, pokud se předseda 

takového klubu chce stát prezidentem?“ (Míka, 2018) 

„Tak proč ho s tím vůbec otravovat?“ (Míka, 2018) 

„Tyhle konspirační teorie by měli zakázat, každého stejně jenom otravují.“ (Míka, 2018) 

Maxima relevance 

V článku Václava Kytičky uveřejněnén v lednu 2018 na webovém portále Parlamentních listů  

si všímáme záměrného zatajení informací v rámci strategie manipulace v jazyce (tj. porušení 

maximy relevance). Autor na základě manipulace (cíleného lhaní) tvrdí, že Jiří Drahoš 

v uvedeném videu říká, že přijetí urpchlíků by nepředstavovalo problém. Video je nicméně 

účelně sestříháno takovým způsobem, aby byl Drahoš zobrazen jako vstřícný „vítač“ 

uprchlíků. Kandidát Drahoš navíc v následné diskuzi odsoudil pašeráky, kteří převážějí 

imigranty do Evropy s vidinou finančního zisku. Drahoš v debatě poznamenal, že je zapotřebí 

chránit vnější hranice EU a tuto činnost zastavit (Cemper, 2018 a). To se ovšem z článku 

z Parlamentních listů nedozvíme. 
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„Prý není žádný vítač. Opravdu? Třicet vteřin, kde se přímo na kameru vyjádřil naprosto 

jednoznačně.“ (Kytička, 2018) 

Manipulace 

V tomto fakticky nepodloženém manipulativním názoru, jež recipienta vede k cílené 

interpretaci, že žena z hnutí Femen, která u voleb fyzicky napadla prezidenta Miloše Zemana, 

měla pomocníka z řad novinářů (jinak by nebyl schopna akci zdárně provést), pozorujeme 

mimojiné také prvek tzv. dialogické mediální sítě (definované v teoretické části této práce). A 

sice tento text se odkazuje k článku ruského propagandistického serveru Sputnik CZ (Vitvitsky, 

2018). Po bližším zkoumání můžeme navíc vidět, že články jsou až na velmi drobné formulace 

zcela identické. Na tento příspěvek tak lze pohlížek jako na čistou reprodukci a repliku.  

„Vyslovil kromě toho předpoklad, že „mezi novináři mohla tato žena mít nějakého 

pomocníka".“ (AC24.cz, 2018 b)  

V kontextu manipulace v analyzovaném mediálním obsahu rovněž spatřujeme manipulační 

strategii prosazování (tj. cílené lhání). Autor se v textu snaží přesvědčit čtenáře o tom, že Karel 

Gott bude volit za prezidenta ČR dosavadní hlavu státu Miloše Zemana. Není to ovšem pravda, 

jedná se o falešnou dedukci slov českého zpěváka. Čtenáři zpravodajského portálu Novinky.cz 

jsou pak označováni za manipulované, a to bez jakéhokoliv relevantního vysvětlení 

podloženého relevantními argumenty. Jde tedy také  o nepodložené tvrzení. Zajímavostí je, že 

i v tomto případě článek odkazuje k jinému tzv. alternativnímu webu, jedná se o  

prvnízprávy.cz. 

Názor Karla Gotta na volbu prezideta ČR. 

 „Úplně na konci, kam většina článkem manipulovaných čtenářů nedojde se pak dozvídáme, 

co Karel Gott vlastně řekl: „K volbám půjdu, o prezidentských kandidátech s rozvahou 

přemýšlím. Budu proto volit člověka, kterého si vážím, jeho myšlenky a názory jsou mi blízké 

a vím, že naši republiku bude opět dobře reprezentovat. A mohl by dle mého obstát i v nelehké 

době, která nás nepochybně čeká....“ (AC24.cz, 2018 c) 

A falešná dedukce výroků Karla Gotta autorem článku, jež je manipulativním a cíleným 

přesvědčováním (zvýrazněny jsou také klíčová slova a slovní spojení). 

„No, kdo asi může Českou republiku OPĚT dobře reprezentovat? Že by Drahoš, nebo 

Horáček? Je to tedy přesně tak, že Karel Gott nevyjádřil Prezidentu Zemanovi podporu 

explicitně, ale implicitně. Neřekl, že bude volit Zemana, ale toho kandidáta, který bude OPĚT 
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Českou republiku dobře reprezentovat. Paní mluvčí to zřejmě při svém vzdělání 

"nepochopila". Jen nevím, zda úplně zdarma,“ (AC24.cz, 2018 c) 

7.3. Aeronet 

Kvalitativní analýza mediálního obsahu zpravodajství webového portálu Aeronet ukazuje tyto 

prvky jednotlivých kroků pragmalingvistického přístupu (teoreticky ukotveného v kapitole 5 

této práce) 

7.3.1 Konsituace 

Nálepkování 

Charakteristické prvky labelizace pozorujeme na webovém serveru Aeronet ve spojitosti s Jiřím 

Drahošem, který je označován jako „probruselský“ kandidát, jako kandidát tzv. „Pražské 

Havlérky“ (v kontextu příznivců bývalého prezidenta Václava Havla, slovní spojení je zároveň 

novotvarem) a v neposlední řadě vidíme i snahu ho nálepkovat jako loutku členů strany TOP 

09. 

„Zde zvítězil probruselský Jiří Drahoš s celkovým ziskem 26,60 % hlasů.“ (Kytička, 2018 a) 

Jiří Drahoš nereprezentuje zájmy obyčejných občanů, je kandidátem rodiny Václava Havla a 

Pražské havlérky! .“ (Vedoucí Kolotoče, 2018 a) 

„A protože J. Drahoš je ve skutečnosti jen loutkou Schwarzenberga a Kalouska“ 

(Pozorovatelka, 2018) 

S labelizací již zmíněné Pražské Havlérky je spojována i kandidatura dalších dvou 

prezidentských kandidátů z 1. kola voleb. 

„Když se tedy na to podíváme s odstupem, tak Kroměřížská výzva Pražské havlérky měla v 

prezidentském 1. kole volby hned dva své kandidáty, Michala Horáčka a Marka Hilšera.“ 

(Vedoucí Kolotoče, 2018 c) 

Rovněž jako v přechozích analyzovaných článcích nacházíme nálepkování tzv. Pražské 

kavárny. 

„Všichni jste si určitě všimli, že Pražská kavárna si líže hluboké rány po prohraných 

prezidentských volbách a veškerá pozornost médií se nyní upírá na SPD.“ (Vedoucí Kolotoče, 

2018 a) 
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„Pražská kavárna, Bakalova média a Horáčkovy sázkové kanceláře ihned kují železo, dokud 

je žhavé a snaží se dopředu vykreslit Miloše Zemana jako poraženého.“ .“ (Vedoucí Kolotoče, 

2018 a) 

Nedůvěryhodné zdroje 

V textech alternativního zpravodajského webu Aeronet se také vyskytuje poměrně velké 

množství nedůvěryhodných zdrojů uvedeného mediálního obsahu. Všímáme si odkazování se 

na anonymní zdroje, které nejsou specifikovány a jejichž pravost (stejně jako informací, které 

údajně Aeronetu poskytly) nemůže být verifikována. 

Tyto anonymní zdroje navíc dle autora textu přinášejí závažné (konkrétně je použito citově 

zabarvené slovo výbušné) informace. 

„Redakce AE News získala od anonymního zdroje výbušné materiály, které se v prostoru české 

zpravodajské alternativy ještě dosud nikdy v historii neobjevily. Do naší redakce na náš email 

přišly od anonymního informátora fotokopie dokladů a další informace, které se týkají 

finančníka a mecenáše George Sorose a také Karla Schwarzenberga.“ (Vedoucí Kolotoče, 

2017 a) 

Zdroj, jehož pravost nelze ověřit, pak redaktoři Aeronetu mají prý i ve volebním týmu Jiřího 

Drahoše. 

„Informaci máme z vnitřních kruhů Drahošovy volební kampaně, děkujeme tímto 

whistleblowerovi Arnold42, který nám poskytuje zevnitř Drahošova týmu důležité informace.“ 

(Vedoucí Kolotoče, 2018 e)  

V článcích je též zmiňována tzv. redaktorka Pozorovatelka. 

„Jak už v diskusi upozornila na souvislosti naše redaktorka Pozorovatelka, okolo Jiřího 

Drahoše začíná pomalu docházet k odhalování lidí, kteří instalovali Jiřího Drahoše do pozice 

kandidáta na prezidenta jako svoji loutku a výkonného koně,...“ (Vedoucí Kolotoče, 2018 c) 

Redaktorka pozorovatelka je taktéž autorkou samotného mediálního obsahu, neslouží tak pouze 

jako anonymní zdroj informací, který je v textech uveden. 

„Prosba redakce závěrem článku...Pozorovatelka- 21.01.2018“ (Pozorovatelka, 2018) 

V obecné rovině můžeme konstatovat, že majorita článků zpravodajského serveru Aeronet 

nemá uvedeného konkrétního dohledatelného autora článku. V drtivé většině případů je 



 

78 
 

autorem textů člověk s inicály „VK“, které znamenají Vedoucí Kolotoče, přičemž tento člověk 

zůstává v anonymitě. V březnu 2020 sice došlo k odhalení skutečné identity příjemce 

finančních příspěvků od čtenářů Aeronetu novinářem Respektu a reportérkou České televize 

(více viz podkapitola 6.1. této práce), ale tento člověk popřel, že by byl Vedoucí Kolotoče. 

7.3.2. Produkce 

Jazykové aspekty 

V analyzovaném mediálním obsahu si všímáme apektů spisovné, ale i nespisovné češtiny, která 

v mnoha článcích převládá. Podobně jako v případě Parlamentních listů se objevuje záměrná 

vulgarizace, případně snaha o lidovost. Klíčová sdělení jsou doplněna o interpunkční znaménka 

(zejména vykřičníky). V textech identifikujeme klíčová slova a emotivně zabarvené výrazy. 

Častokrát jsou v textech a jejich titulcích zastoupeny prvky skandalizace, negativismu, 

záměrného vyvolávání paniky a apelu. Důležitým prvkem je rovněž emoce, která je obsahem 

článků způsobována (směrem ke čtenářům). Autoři se v textech věnují aktuálním tématům a 

přicházejí s mnohdy „šokujícím“ zjištěním. Obsah článků tak vykazuje charakteristiky 

bulvárního média. 

„Kriminalizace Tomia Okamury přišla na objednávku, máme důkazy! Stopy vedou k 

americkému velvyslanectví a mohutné chobotnici vztahů mezi lidmi, kteří jezdí do USA k 

ideologickým školením v dikci amerického ministerstva zahraničí!“ (Vedoucí Kolotoče, 

2018) 

„Útok ukrajinské feministky na Miloše Zemana ve volební místnosti proběhl ve spolupráci s 

akreditovanými českými novináři a zástupci českých médií! Máme podrobnosti a detaily 

nehorázného skandálu a ohrožení bezpečnosti prezidenta republiky!“ (Vedoucí Kolotoče, 

2018 b) 

 „Ale stavět v době dnešních zbraní budoucnost na vizi další světové války, to dnes může pouze 

úplný blázen a pomatenec“ (Pozorovatelka, 2018) 

 „Odhalení natvrdo: Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska 

budoucím premiérem, volí Karla Schwarzenberga jako mentálního guru, volí celou TOP09 

včetně Kroměřížské výzvy a jako třešničku k tomu volíte Drahošovy poradce z Evropských 

hodnot, Petra Koláře a Jakuba Jandu! Známe podrobnosti“ (Vedoucí Kolotoče, 2018 c) 

Emotivní zabarvení slov 



 

79 
 

V rámci lingvistiky vidíme následující expresivní, respektive citově zabarvená slova a slovní 

spojení. 

„Ve vládě usednou odborníci bohatých životních zkušeností typu 21-letého studentíka práv 

Dominika Feriho“ (Kytička, 2018 a) 

Toto uvedené tvrzení nadto nabývá prvku persvazivního sdělení, které má publikum přesvědčit, 

že se právě nachází v okamžiku, kdy je v sázce zcela všechno. Zároveň ho je možné považovat 

za příklad presupozice. 

„Hrajeme o všechno, o naše děti, o naši kulturu, o náš vlastní národ.“ (Vedoucí Kolotoče, 

2018 e) 

Objevují se i citově zabarvená slova, jež v jazykovědné rovině označujeme za pejorativa. 

 „Ale stavět v době dnešních zbraní budoucnost na vizi další světové války, to dnes může pouze 

úplný blázen a pomatenec“ (Pozorovatelka, 2018) 

V neposlední řadě v této části citovaného článku pozorujeme vulgarismus a množství 

interpunkčních znamének (vykřičníků) s cílem zdůraznit dané tvrzení či v kontextu 

rozkazovacího způsobu. 

„Takže ve finále – dobrá práce! Ale stejně nechápu, že se tam nenašel nikdo,kdo by – a klidně 

zcela “hulvátsky” – Drahošovi řekl: “Ty vole, co tady děláš, jeď do té televize, tady je nás jen 

pár a u nás to máš jisté, ale tam jsou davy!“ (Pozorovatelka, 2018 b) 

Intertextualita 

V rámci vztahu textu k ostatním textům (tj. uvedené intertexuality) si všímáme odkazu, apelu a 

persvaze autora vyzývající recipienty k přečtení dalších dvou článků jiného tzv. alternativního 

webu, a sice webu s názvem Protiproud.cz. Autorem těchto dvou článků je Petr Hájek. Jedná 

se při tom o reakci autora na ostatní mediální příspěvky jiného autora, které s jeho textem 

tematicky korespondují. Na základě tohoto vztahu tak pozorujeme příklad tzv. dialogické 

mediální sítě (definované v teoretické části práce). 

„Zde bych rád upozornil a vřele doporučil přečíst, dva bezprostředně na sebe navazují, 

zásadní články Petra Hájka, které s tímto mým článkem plně korespondují. “Kavárna opět v 

hysterickém opojení: Všichni proti Zemanovi!” (Kytička, 2018 a) 
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Portál Protiproud.cz. přitom sám sebe nazývá „Kontrarevolučním magazínem Petra Hájka“, 

který v minulosti působil ve funkci mluvčího prezidenta republiky prezidenta Václava Klause. 

Podle Bezpečnostního centra Evropské hodnoty autoři článků na tomto webu nepracují 

s relevantními faktickými informacemi a svá stanoviska opírají o konspirační teorie a 

dezinformace. Zajímavostní je, že jsou některé články psané i v ruštině, tj, pro rusky hovořící 

publikum. (Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, 2016) 

Narativ Soros 

V souvilosti s cíleným vyzdvihováním určitých aspektů reality nad ostatními (jež jsou záměrně 

vynechávány) pozorujeme (stejně jako v případě článků na webu Parlamentní listy) narativ o 

Georgi Sorosovi, americkém miliardáři a filantropovi, který se narodil v Maďarsku.V 

uvedených částech textů je patrný politický podtext, který je strategicky využíván k přesvědčení 

co největšího množství čtenářů k uvěření tohoto příběhu. V níže uvedených citacích také 

pozorujeme opakující se tendence a význam (např. o finančním přesunu George Sorose do Bank 

v Praze s cílem financování kampaní proti Miloši Zemanovi, v textech je opakovaně zmíněno i 

jméno bývalého kandidáta prezidentských voleb 2013 Karla Schwarzenberga).  

V textech si taktéž všímáme nedůvěryhodných zdrojů informací, na které se  autor odkazuje. 

„Do naší redakce na náš email přišly od anonymního informátora fotokopie dokladů a další 

informace, které se týkají finančníka a mecenáše George Sorose a také Karla 

Schwarzenberga. Podle informací našeho zdroje navštívil George Soros v září tohoto roku 

Prahu a otevřel si bankovní účet v UniCredit Bank v centru Prahy. K otevření účtu použil svůj 

americký cestovní pas, jehož fotokopii nám anonymní zdroj taktéž zaslal. Přibližně ve stejnou 

dobu si u téže banky otevřel účet i Karel Schwarzenberg naproti svému českému 

diplomatickému pasu. Anonym nám zaslal i kopii jeho pasu.“ (Vedoucí Kolotoče, 2017 a) 

„Čeho si však musíme všimnout, to je informace od našeho anonymního zdroje, že ve stejnou 

dobu, kdy si George Soros v Praze otevíral v UniCredit Bank svůj účet, tak ve stejnou dobu si 

ve stejné bance otevřel účet i Karel Schwarzenberg.“ (Vedoucí Kolotoče, 2017 a) 

„Náš další informační zdroj z okruhu kontrarozvědky nás upozornil, že v následujících 

měsících proběhne mohutný devizový přesun kapitálu George Sorose z londýnského City do 

několika bank v Praze. Máme si prý všímat financí, které budou proudit prezidentským 

kanditátům a hlavně jejich nákladným kampaním, které budou vedeny proti Miloši Zemanovi. 

Podle zdroje není ani vyloučeno, že George Soros využije v blízké době svůj kapitál v českých 
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bankách k útoku proti české koruně, kdy Praha bude z Bruselu zjevně tlačena k přijetí Eura.“ 

(Vedoucí Kolotoče, 2017 a) 

 „Jde o přípravu na vznik Evropské federace, na které se bude kapitál Goerge Sorose podílet 

velkou měrou. Podle informací naší redakce jde právě o koordinovaný proces a přesun 

kapitálu George Sorose do Střední Evropy ještě před začátkem realizace projektu 

federalizované EU, ke které včera zcela otevřeně už vyzval Martin Schulz z německé SPD“ 

(Vedoucí Kolotoče, 2017 a) 

Strategie manipulace v jazyce 

Maxima kvality 

V mediálním obsahu Aeronetu je ve spojitosti s Gricovými kooperačními principy komunikace 

obsaženo porušení manipulativní strategie maximy kvality. K porušení tohoto maximy  

v textech dochází kvůli záměrnému uvedení lží a nepodložených tvrzení s cílem oklamat 

čtenáře Aeronetu. 

Lež 

V textech je uvedena nepravdivá informace o tom, že demonstrace lidí na Národní třídě ze 17. 

listopadu roku 2013 byla spoluorganizována Velvyslanectvím USA v České republice. Tuto 

dezinformaci vyvrátil samotný organizátor demonstrace Martin Přikryl, stejně jako např. server 

Manipulátoři.CZ. Tento server také poukazuje, jakým způsobem se lež šířila napříč ostatními 

alternativními weby. Informaci převzaly další webové stránky např. Nová republika, Svobodné 

noviny, Parlamentní listy či okresní buňka KSČM v Přibrami (Kadlec, 2016; Ferebauer, 2015). 

V textu je nadto uvedeno nepřesné jméno organizátora této demonstrace, stejně jako 

manipulativní tvrzení, že měla demonstrace přerůst v Majdan proti prezidentovi. 

„Co je zajímavé, že Kroměřížskou výzvu podepsal i Tomáš Přikryl, který v roce 2014 ve 

spolupráci s americkou ambasádou organizoval pro Američany v Praze operaci “Red 

Square” (Rudé náměstí), krycí název pro operaci s červenými kartami proti Miloši Zemanovi 

v listopadu 2014, která podle amerických plánů měla přerůst ve všelidový Majdan proti 

prezidentovi a měla ho donutit k abdikaci, nebo měl být sesazen.“ (Vedoucí Kolotoče, 2018 

d). 

V pořadí druhá nepravda se fakticky vůbec nezakládá na jakékoliv relevantní skutečnosti. 

Česká republika naopak dlouhodobě odmítá systém přerozdělování uprchlíků v EU, tzv. 
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migrační kvóty. Pozici ČR v této věci hájí např. premiér Andrej Babiš (Sedláček, 2017; 

Aktualne.cz). 

„Ministerstvo vnitra ve spolupráci s nevládními organizacemi a neziskovým sektorem zahájily 

mohutné přípravy na zahájení logistického a operačního procesu přijímaní migrantů do 

České republiky na základě rozhodnutí Rady ministrů Evropské komise z roku 2015, které 

určuje jednotlivé kvóty, které musí členské země EU plnit a přijímat migranty z arabských a 

afrických zemí podle harmonogramu určeného Evropskou komisí“ (Vedoucí Kolotoče, 2018 

e). 

Nepodložené tvrzení 

Autor článku nedokládá žádné faktické a relevantní argumenty pro podporu svého názorového 

pohledu o neznalosti Ústavy a zákonů ČR kandidátem Jiřím Drahošem. 

„Jiří Drahoš není politik, i když kandiduje na prezidenta. Ale toto není omluva pro to, že nezná 

Ústavu ČR, zákony republiky a mnoho dalších věcí.“ (Cvalín, 2018) 

Rovněž stejný autor článku, který je mimo jiné členem okresního výboru politické strany 

KSČM v okrese Domažlice, fakticky nedokládá své tvrzení, že je Jří Drahoš podpořen 

různorodými médii. Konkrétní názvy těchto médií navíc Cvalín nesděluje, což vykazuje prvky 

strategie manipulace, konkrétně porušení maximy kvantity (nesdělení potřebných informací). 

„Takto vypadá demokracie v podání Drahoše. Politika, který je uměle podporován různými 

médii.“ (Cvalín, 2018) 

V dalším textu, jehož autorem je opět šéfredaktor zpravodajství Aeronetu, není doloženo 

nařčení, že čeští novináři propašovali do volební místnosti s prezidentem Zemanem aktivistku 

hnutí femen, která následně na hlavu státu fyzicky zaútočila. 

 „Ukrajinskou aktivistku propašovali do zabezpečené zóny čeští novináři pod nosem 

prezidentovy ochranky!“ (Vedoucí Kolotoče, 2018 b) 

Steně tak není podloženo revelantními argumenty obvinění České televize z toho, že je 

největším spojencem USA v Praze. 

„...a současně ochránit největšího spojence Američanů v Praze, Českou televizi.“ (Vedoucí 

Kolotoče, 2018 d) 

Ironie 
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V rámci kontextu analyzovaného článku označujeme zvýrazněné tvrzení autora jako ironii. 

„Ale to nejhlavnější je, že 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” (Cvalín, 2018) 

Manipulace 

V mediálním obsahu zpravodajství Aeronetu také nacházíme texty s charakteristickými prvky 

manipulace. Dominantně se jedná o články, které pejorativně zobrazují prezidentského 

kandidáta Jiřího Drahoše. 

Pozorujeme manipulační strategii prosazování (tj. cílené lhaní), kdy je čtenář autorem článku 

přesvědčován, že by Drahoš jako prezident nikdy nevypsal referendum o vystoupení České 

republiky z EU. Toto sdělení není pravdivé, Drahoš na svých webových stránkách prohlašuje, 

že je: „velmi opatrný, pokud jde o případné referendum o vystoupení z EU“. Stejně tak ale 

dodává, že pokud by parlament ČR schválil zákon o referendu o vystoupení ČR z EU, 

jednoznačně by jako hlava státu dodržel ústavu České republiky a referendum by vypsal 

(JiriDrahos.cz, 2018). 

„Mimochodem,  Jiří Drahoš má velmi zkreslenou představu o demokracii. Nezapomeňme na 

to, co nedávno prohlásil. A to, že referendum o vystoupení ČR z EU by nikdy nevypsal!“ 

(Cvalín, 2018). 

S výše uvedeným manipulativním tvrzením souvisí i další, kde si kromě již zmíněného 

obvinění, že by Jiří Drahoš nevypsal referendum o vystoupení ČR z EU, všímáme také dalších 

sdělení využívající manipulativní strategie prosazování (cílené lhaní, tj. v souvilosti 

s obviněním Drahoše jako zastánce přijímání islámských migrantů18 a v kontextu rozmístění 

vojsk jiných zemí na území ČR – fakticky nepodloženo) a vykazující charakteristický prvek 

manipulační strategie blokády (snaha zabránit druhému v cíli, tj. snaha zabránit ve zvolení 

Jiřího Drahoše prezidentem).  

„Pokud si lidé za prezidenta volí Drahoše, ať počítají s tím, že v ČR bude zanedlouho euro, 

budou po republice rozmístěny posádky zahraničních vojsk a v žádném případě se občané 

nebudou moci zcela demokraticky rozhodnout o setrvání ČR v EU. Další zarážející věc je ta, 

že Drahoš je zastánce přijímání islámských migrantů, potencionálních teroristů. Volte 

 
18 Tvrzení, že je Drahoš zastánce přijímání imigrantů, jsme již vyvrátili v empirické části na základě informací 

od Krepindl a Štrunc (2017) 
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Drahoše a zanedlouho Česká republika nemusí být zcela bezpečným státem pro své občany.“ 

(Cvalín, 2018) 

S manipulativním tvrzením, které recipienty přesvědčuje na základě zcela nepodložené 

informace, že zvolením Jiřího Drahoše za prezidenta, dojde k alokování cizích vojsk na území 

ČR, dostává toto falešné sdělení v dalším z textů konkrétní podobu. A sice má jít o vojáky USA, 

kteří by byli na území země rozmístěni spolu s balistickými raketami krátkého a středního 

doletu. Mimo jiné se jedná o ukázkový příklad dezinformace. 

„Spolu s Drahošem přijde do ČR nejen migrace, ale i podobná vláda a politika jako v Polsku. 

Americké vojenské základny v ČR, rozmístění amerických vojsk v republice a nasunutí 

amerických raket krátkého a nově i středního doletu na kótách Brdy, Břeclav, Opava a 

Pardubice, což jsou dopředu vytipované lokace pro rozmístění amerických prvků raketových 

vojsk v ČR podle nové americké doktríny Steelrose v Evropě.“ (Vedoucí Kolotoče, 2018 d) 

Přičemž je toto manipulativní sdělení spojováno i s tzv. kiskizací prezidentského úřadu (jedná 

se o neologismus, vycházející pravděpodobně z prozápadních postojů tehdejšího slovenského 

prezidenta Andreje Kisky) 

„Tento výrok byl adresován lidem v okolí, kteří chystali v pozadí Jiřího Drahoše tzv. 

slovenskou cestu pro Pražský hrad, tedy “kiskizaci” českého prezidenta, který by láskou a 

dojetím padl okolo krku americkému velvyslanectví a zejména neoconům, kteří plánují na 

území ČR a Slovenska vybudovat operační zázemí pro americké kasárny, jejichž výstavba už 

byla zahájena v Polsku.“ (Vedoucí Kolotoče, 2018 a) 

V dalším analyzovaném textu pozorujeme rovněž manipulativní strategii prosazování (tj. cílené 

lhání), kdy je kandidát Michal Horáček nařknut, že předložil falešné lustrační osvědčení, což 

není pravda. Na svých webových stránkách je čtenářům k dispozici naskenovaný originál 

negativního lustračního osvědčení Michala Horáčka (MichalHoracek.cz, 2016). V uvedené 

citaci jsou nadto zmíněny nedůvěryhodné zdroje, na než se autor odkazuje. Ostatní nařčení jsou 

v rovině nepodložených tvrzení.  

 „Podporovaný Michalem Horáčkem, který dle některých zdrojů předložil zfalšované 

lustrační osvědčení, zamlčel hospitalizaci v psychiatrickém ústavu, či se snad i věnoval 

nelegálním sázkám „na dostihy.“ (Cvalín, 2018) 

Z příprav údajného informačního útoku vůči znovuzvolení prezidenta Miloše Zemana jsou 

obviněni dokonce samotné státní instituce, respektive jejich organizační složky. Tato informace 



 

85 
 

vykazuje prvky polopravdy až lži, a to za využití manipulační strategie prosazování (cílené 

lhaní). Je pravdou, že Ministerstvo vnitra připravilo seminář o kyberbezpečnosti pro jednotlivé 

týmy kandidátů na prezidenta, cílem bylo nicméně zesílit jeich odolnost proti kybernetickým 

hrozbám a schopnost reagovat na šíření dezinformací. (Ministerstvo vnitra ČR, 2018) 

 „Chystá se masivní koordinovaný informační útok proti Miloši Zemanovi, aby nebyl 

znovuzvolen a nyní se ukazuje, že se na tom podílí  dokonce i jednotlivé organizační složky 

státu. Je neuvěřitelný skandál, že Ministerstvo vnitra, několik týdnů před prezidentskou volbou, 

na své vlastní půdě, školí lidi z volebních týmů, kteří kandidují proti Zemanovi.“ (Vedoucí 

Kolotoče, 2018 a) 

Persvaze 

Napříč analyzovanými články webového portálu Aeronet identifikujeme persvazi, často 

doprovázenou manipulační strategií blokády (snaha zabránit druhému v cíli, tj. zvolení 

kandidáta Jiřího Drahoše v 2. kole prezidentských voleb). V textech jsou využity expresivní 

výrazy a celkově převládá apel produktora vůči recipientům, aby volili za prezidenta Miloše 

Zemana. V neposlední řadě tyto články obsahují výzvu ke sdílení těchto textů na sociálních sítí, 

případně prostřednictvím e-mailu. Opětovně též lze zpozorovat komunikační předpoklady, tzv. 

presupozice (definované v teoretické části práce). V níže uvedených příkladech přitom záměrně 

čtenářům podsouvají falešné informace (např. že prezidentská volba je válkou zahraničních 

mocností apod.), tím jim umožňují tvorbu osobních domněnek, má to až charakter 

předpojatosti. 

„Pozn. redakce: 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!“ (Cvalín, 2018) 

„Zejména Vy rodiče, případně již prarodiče, promluvte v rodinném kruhu se svými potomky. 

O především jejich budoucnosti se právě nyní rozhoduje,  kdy řadě z nich pod vlivem masáže, 

jak z médií, tak i z jimi absolvovaných škol, spolu s absencí zkušeností prožitých v reálném 

socialismu 90. let, jsou  schopnosti plně rozlišit falešné argumenty kavárny, od opravdu 

podstatných, značně omezené.“ (Kytička, 2018 a) 
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 „Sdílejte prosím tento článek na sociálních sítích a v emailech, sdílejte ho svým přátelům, 

aby pochopili, že prezidentská volba je válkou zahraničních mocností proti lidu České 

republiky, jejímž cílem je přeorientování Pražského hradu a prezidenta ze spolupráce západu 

s východem v Evropě na ekonomicky výhodné úrovni do nepřátelského postavení proti Rusku 

a Číně a pro zlomení odporu ČR ve věci odmítání migrantů.“ (Vedoucí Kolotoče, 2018 b) 

7.4 Sputnik ČR  

V mediálních příspěvcích ruského webového portálu Sputnik Česká republika objevujeme 

v námi stanoveném období (tj. listopad 2017 až březen 2018) především texty, které vykazují 

prvky typické pro ruský informační narativ v kontextu probíhající ruské informační války (viz 

teoretické ukotvení v kapitole 3 a podkapitole 5.2.1. této diplomové práce). 

7.4.1 Konsituace 
 

Nálepkování 

Na internetovém portálu Sputnik ČR vidíme rovněž labelizaci v předchozích analyzovaných 

textech mnohokrát zmíněné tzv. pražské kavárny. Termín je použit v negativním kontextu. 

„Drahoš je pro většinu českých občanů zosobněním elity, natolik nemilované „pražské 

kavárny". (Petrova, 2018 b) 

7.4.2. Produkce 
 

Novotvar 

V jednom z článků pozorujeme neologismus, jež vznikl spojením dvou anglických slov, a sice 

image a maker. Slovo imagemaker, respektive slovní spojení image a maker, nicméně 

v angličtině podle Oxford Online Dictionary neexistuje. (Oxford Learner's Dictionaries, 2020 

c) 

„V této souvislosti lze dokonce i říct, že Zemanův oponent Jiří Drahoš si volby velmi úspěšně 

prohrál sám, svým jednáním a chováním. Jeho „imidžmejkři" se dopustili několika velmi 

závažných prohřešků a chyb.“ (Petrova, 2018 c) 

Narativ Ruska jako pevnosti a jeho právo na Krym 

V textech se vyskytují také charakteristické prvky ruského informačního narativu 

(definovaného v teoretické části této práce v podkapitole 5.2.1.) Konkrétně je uveden narativ 
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Ruska jako pevnosti, které je obklopeno nepřátelskými státy, jež v rámci své expanze chtějí 

Ruskou federaci destabilizovat. Stejně tak je zmíněna obhajoba vojenské  anexe Krymu a 

přetrvávající války v jihovýchodní části Ukrajiny.  

„Bohužel i tentokrát je tato hysterie nástrojem velmi nebezpečných vojenských a politických 

příprav, vojenského obkličování Ruska a stupňování napětí, včetně jeho vojenských a 

politických souvislostí a možných následků.“ (Petrova, 2017 a) 

„Naprosto absurdní, protože všichni víme, jak to bylo okolo Krymu, všichni víme, jak to je na 

jihovýchodní Ukrajině. Všichni víme, že na Ukrajině proběhl teroristický státní převrat za 

asistence jistých zahraničních sil, a že jihovýchodní Ukrajina se postavila proti tomu, aby se 

jí vnucovaly pořádky odvozené od banderovských časů...“ (Petrova, 2017 a) 

Strategie manipulace v jazyce 

Maxima kvality 

Lež 

Námi objevené lži v medálním obsahu Sputniku ČR jsou spjaty s obhajobou geopolitiky 

současného Ruska a jsou typické pro manipulativní strategiii v jazyce, a sice porušení maximy 

kvality.  

Není totiž pravda, že kromě v citaci zmíněných lidí, „patologických rusofobů“, jak jsou 

autorem textu tito lidé nálepkováni,  se v současnosti v Evropské unii málokterý stát obává 

ruské vojenské agrese. Příkladem jsou pobaltské státy Litva, Lotyšsko a Estonsko, které 

společně s Polskem požádaly o rozmístění předsunutých aliančních jednotek (NATO) v těchto 

zemích. Jedná se o uplatnění  kolektivní obrany v rámci NATO. Uvedené státy z vlastní 

inicativy NATO o tuto pomoc požádaly kvůli obavám z vojenských aktivit Ruska, zejména 

v kontextu protiprávní anexe Krymu a bojích  v oblastech Doněcka a Luhanska, kdy Rusko 

mimo jiné argumentovalo ochranou práv ruskojazyčné menšiny (Zahraniční mise Armády ČR, 

2020; Houska, 2017). 

„Kromě patologických rusofobů (mediálně politicky a zřejmě i jinak štědře podporovaných 

západními nadnárodními vojenskými výrobci a s nimi spojenými kruhy) se v současné EU 

málokdo obává ruského vojenského útoku.“ (Zelenka, 2018). 

Stejně tak je nepravdou, že by v současném Rusku neexistovaly žoldnéři. Kupříkladu ruská 

soukromá vojenská společnost Wagner Group vysílá své kontraktory na žádost vlády Ruské 
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federace do konfliktních oblastí. Jedná se o bojové nasazení v oblastech, kde probíhají občanské 

války, a sice v Libyi, Sýrii a Súdánu, ruští kontraktoři operují také na východní Ukrajině. Právě 

na Ukrajině jsou navíc pod termínem dobrovolník často maskováni příslušníci regulerní ruské 

armády, kteří v oblasti působí (Gostev, Coalson, 2016; Milenkovičová, 2014; Gabidullina, 

2020; Husák, 2017, s. 26-32). 

 „V Rusku se naopak za doby vládnutí Vladimíra Putina role státu upevnila, takže existence 

nějakých soukromých armád je z celospolečenského hlediska nesmysl.“ (Petrova, 2018 a) 

„V českých médiích píší, že se Rusko snaží takovým způsobem zlegalizovat své žoldnéře, kteří 

válčí v Sýrii nebo v Donbasu… Lidé, kteří proti tomu bojují, se mají vyznamenat, a ne stíhat, 

avšak to se nebavíme o soukromých armádách, ale o dobrovolnících, kteří dobrovolně a často 

zdarma bojují za to, co je pro normálního slušného člověka samozřejmé. Rodina, právo žít a 

právo užívat plodů své práce.“ (Petrova, 2018 a) 

Nepodložené tvrzení 

V textech pozorujeme také sdělení ve spojitosti s NATO (viz níže tučně zvýrazněná), která 

nejsou podložena relevantními fakty a jsou vůči publiku manipulativního charakteru.  

„Pokud je NATO tak silné, jak tvrdí, tak vojenské výdaje by logicky zvyšovat nemuselo. Ať se 

na to díváme z jakéhokoli zorného úhlu, vždy vychází to, co jsem již uvedl v první výtce, že 

vůbec nejde o bezpečnost lidí, obyvatel, ale v první řadě o zajištění zisků vojensko-

průmyslově-finančního sektoru.“ (Zelenka, 2018) 

„Vedení EU a NATO se snaží pomocí masivní mediální propagandy získat obyvatelstvo pro 

podporu války proti Rusku, ale moc se jim to nedaří.“ (Petrova, 2017 b) 

Maxima relevance 

Manipulace 

V neposlední řadě si všímáme manipulativního příspěvku, který dává kampaň prezidentského 

kandidáta Pavla Fischera (jež používala ve velké míře v rámci PR a marketingu tyrkysovou 

barvu) do spojitosti s tzv. barevnými revoluceni na Ukrajině, v Gruzii, Kyrgyzstánu a 

v několika zemích na Blízkém východě. Autor na základě manipulace, jejímž jádrem je cílené 

lhaní, navádí publikum k žádané interpretaci, a sice že existuje (díky určitým symbolům a 

prvkům) pádný důvod, mít obavu, aby se podobná barevná revoluce nekonala i v naší zemi. 
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„Důvodem k našim obavám je přítomnost všech "povinných" symbolů a prvků barevných 

revolucí, jejichž tragické důsledky si všichni pamatujeme — Ukrajina 2004 a 2014, Gruzie, 

Kyrgyzstán, Tunisko, Libye, Egypt, Sýrie. Zaprvé je to spojení barvy a slova "revoluce". Už 

to samo od sebe evokuje opakování již známých scénářů. Nechybí ani grafický symbol — 

stylizované havlovské "véčko". Zaznamenali jsme i vše, co jsme již viděli na 

Majdanu“(Kolman, 2018) 

7.5. New World Order Oposition  

Kvalitativní analýza vybraných článků webového serveru New World Order Oposition 

ukazuje následující prvky pragmalingvistiky. 

7.5.1 Konsituace 

V rámci konsituace identifikujeme v souladu s teoretickou částí (podkapitola 5.1. této práce) 

typické prvky labelizace, jež je využívána v propagandě.  

Nálepkování 

Nálepkováni jsou hanlivým označením novináři, kteří byli přítomni ve volebním štábu Miloše 

Zemana v Top hotelu v Praze. 

„Na neposkytnutí povinné pomoci sice pamatuje paragraf 150 zákona č. 40/2009 Sb., já si je 

však budu pamatovat jako novinářské hyeny!“ (Šolta, 2018) 

Mnozí prezidenští kandidáti jsou labelizováni jako marťané, z článku je přitom patrné, že toto 

označení myslí autor textu vážně, nejedná se tak o ironii. 

„Václav Klaus prezidentské kandidáty vyjma Topolánka a Zemana nazval marťany. Já bych 

z nich vyjmul ještě Hanniga a Hynka. Ostatní mi stále i po prohraných volbách připadají jako 

marťané.“ (Podracký, 2018) 

Objevujeme opětovně i pejorativní slovo, jímž jsou nálepkováni městští intelektuálové, kteří se 

zajímají o politiku a v mnohých názorech vyznávají odkaz Václava Havla (Joch, 2014). 

„Po prohrané prezidentské volbě se pražská kavárna stále nemůže vzpamatovat z utrpěné 

porážky.“ (Pokorný, 2018)“ 

V textech si všímáme tedy opakující se tendence a významu pražské kavárny, avšak poprvé 

vidíme snahu autora spojit tuto labelizaci s „dogmaty kavárenské sekty“. 
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„Pro lepší pochopení si musíme nejprve objasnit co je základním krédem a jaká jsou dogmata 

kavárenské sekty“ (Pokorný, 2018) 

7.5.2. Produkce 
 

Narativ očerňující humanitní obory 

Podobně jako v analýzce článků Parlamentních listů (viz podkapitola 7.1.2. této práce) 

pozorujeme prvek narativu očerňující humanitní obory. 

„Zejména humanitní obory, které kavárna zcela ovládla, se staly v symbióze s neziskovým 

sektorem líhní nového euročlověka“. (Pokorný, 2018) 

Emotivní zabarvení slov 

Ve spojitosti s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem vidíme i použití expresivních 

výrazů. 

„Ať se na mě pan Drahoš nezlobí, ale jeho následná lacině populistická psaníčka na FB mě 

nedojímají, naopak jen posilují dojem, že je beztvarým projektem bez vlastního názoru, 

účelově formovaným šedými eminencemi, PR družinou a EUsocem.“ (Vyoral, 2017) 

Strategie manipulace v jazyce 

Ve spojitosti s teoretickým konceptem kooperačních principů komunikace (viz podkapitola 

5.2.2. této diplomové práce) si všímáme Gricovy maximy kvality, k jehož porušení dochází, 

když někdo (v tomto případně autor textu) cíleně neříká pravdu. 

Maxima kvality 

Lež 

Tak, jak jsme již uvedli v podkapitole 7.1.2. v rámci analýzy mediálního obsahu Parlamentních 

listů, nálety ruských vzdušných sil ve velké většině nesměřovaly na cíle tzv. samozvaného 

Islámského státu. Ruská federace byla naopak nařknuta ze záměrných útoků na nevojenské cíle 

(zahrnující též mešity a nemocnice), kdy za použití kazetové munice, a to v rozporu 
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s mezinárodně platnou úmluvou o jejím zákazu19, došlo k úmrtí mnoha civilních osob 

(Czuperski et al., 2016; The Guardian, 2015). Následující sdělení, tak není pravdivé. 

„Růst Islámského státu zastavila až intervence Ruska, které na islamisty zaútočilo na pozvání 

syrské vlády. V současné době je Islámský stát poražen, přičemž Rusko na tom mělo 

rozhodující podíl“ (Korál, Vebr a Klusáček, 2018) 

Taktéž vidíme lživou informaci o referendu na ukrajinském poloostrově Krym. Stejně jako 

v případě analýzy textu Parlamentních listů využil autor manipulativní strategii v jazyce, a sice 

jde o porušení maximy kvantity (tedy neuvedl potřebné informace). Referendum na Krymu 

bylo většinou mezinárodního společenství uznáno za neplatné z mnoha důvodů (např. porušení 

článku 72 a 73 ukrajinské ústavy, porušení Charty OSN a Budapešťského memoranda 

podepsaného v roce 1994, kvůli absenci demokratických standardů). Kromě toho výsledky 

referenda byly pravděpodobně zfalšovány, což doložili statisticky samotní členové Rady pro 

lidská práva prezidenta Putina, výsledky též neuznává např. OSN (Gorbunova, et al. 2014; 

Gregory, 2014; Husák, 2017, s. 20-21; Crawford, 2014, s. 927-932). 

„Během tohoto období též představitelé Krymu zorganizovali referendum o připojení Krymu 

k Ruské federaci, na což vzápětí reagovala ruská armáda obsazením Krymu a vypuzením 

ukrajinských silových složek. Celá tato akce se obešla bez krveprolití a za souhlasu více než 90 

% obyvatel Krymu“ (Korál, Vebr a Klusáček, 2018) 

V mediálním obsahu objevujeme i nepravdivou informaci o prezidentském kandidátovi 

Michalu Horáčkovi. Originál evidence Michala Horáčka v záznamech STB (s pseudonymem 

sázkař) můžeme vyhledat na jeho webových stránkách. (MichalHoracek.cz, 2016 a) 

„Originální záznam v archivech STB, kde byl údajně evidován pod pseudonymem "sázkař" 

už neexistuje“ (Deharse, 2017) 

Nepodložené tvrzení 

Lidé, kteří jsou pejorativně označováni za tzv. pražskou kavárnu jsou dávány do kontextu 

globálního společenství (jehož mají být součástí), které je označováno za nadnárodní sektu, 

přičemž „Evropská unie byla od počátku projektem této sekty“ (Pokorný, 2018). Hlavním 

záměrem tohoto společenství údajně je  „zničit tradiční řád hodnot.“ (Pokorný, 2018). Jedná se 

 
19 Mezinárodně platnou úmluvu o zákazu kazetové munice podepsalo prozatím 108 zemí světa, 13 zemí smlouvu 

podepsalo, ale dosud neratifikovalo, smlouvu naopak nepodepsaly např. USA, Rusko, Čína, Severní Korea a Čína. 

(United Nations, 2020; Cluster Munition Coalition, 2020) 
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o nepodložené tvrzení, které vykazuje prvky manipulační startegie prosazování (tj. záměrného 

lhaní). 

„Na prvním místě je třeba zmínit, že se jedná o společenství globální, působící v celém 

euroamerickém prostoru mající své výsadky v Rusku, Africe i Asii. Rozhodující síla je ovšem 

soustředěna v Evropě a Americe.“ (Pokorný, 2018) 

Maxima relevance 

Manipulace 

V textu nazvaném „Hrozí ČR barevná revoluce?“ stejně jako v analyzovaném článku od 

zpravodajského serveru Spuntik ČR, pozorujeme manipulativní sdělení, které má 

charakteristiky aktivní dezinformace (definované v podkapitole 2.3. této práce). Prezidentský 

kandidát Pavel Fischer a jeho tým jsou obviňováni z příprav českého Majdanu, respektive další 

barevné (tentokrát tyrkysové) revoluce. V rámci intertextuality je třeba zmínit, že článek je 

převzat z webu Aliance národních sil, přičemž je zcela shodný, můžeme ho tak pokládat za 

repliku, která je charakteristickým prvkem dialogické mediální sítě. Na webové stránce Aliance 

národních sil je patrné, že byl článek reprodukován i na dalších webových serverech, mimojiné 

na Parlamentních listech a na alternativním webu Nová republika. (Malý, 2018) 

„V souvislosti s volbou prezidenta začali dobrovolníci volebního štábu Pavla Fischera 

roztáčet vlastní, český Majdan. Nevěřil jsem, že je to možné, ale bohužel“ (Admin, 2018) 

Persvaze 

V neposlední řadě pozorujeme v analyzovaném obsahu zpravodajství New World Order 

Oposition příklady persvaze, kdy jsou čtenáři tohoto webového portálu přesvědčováni k volbě 

prezidenta Zemana. 

„Doporučujeme proto ze všech uvedených důvodů volit v druhém kole Miloše Zemana“ 

(Korál, Vebr a Klusáček, 2018) 

„Nadešel okamžik, kdy je třeba zapomenout na všechny výhrady vůči panu prezidentovi 

Zemanovi (sám jich několik mám) a podpořit ho v boji o hrad!!! Všichni, lidé, vlastenci, 

ateisté, křesťani a prostě každý, kdo si přeje, aby naše krásná země zůstala taková jaká je 

(nebo lepší), pro naše děti, přátele a všechny blízké, se musí spojit a nedopustit zvolení pana 

Drahoše za prezidenta!!!“ (Kašuka, 2018) 
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7.6. Zhodnocení        

V závěru empirické části této diplomové práce se zaměřujeme na zhodnocení naší kvalitativní 

analýzy mediálního obsahu jednotlivých vybraných webových serverů, jež jsme jako 

výzkumný soubor vymezili v podkapitole 6.1. Při zhodnocení nejprve krátce zasazujeme 

analyzované servery do kontextu proměny mediálního prostředí (popsaného v teoretické části 

práce) a následně postupujeme chronolicky dle selektovaných médií a zaměřujeme se na to, 

jaké konkrétní kroky pragmalingvistického přístupu (tj. včetně jejich konkrétních prvků) jsme 

v praktické části identifikovali vzhledem ke konkrétnímu zpravodajskému portálu. 

V případech, kdy pozorujeme nepodložené, polopravdivé, lživé či jiné obdobné zavádějící či 

manipulativní tvrzení, rovněž poukazujeme na to, zdali toto sdělení vykazuje některé 

z charakteristik definovaných v teoretické části naší práce, zejména ve spojitosti s teoretickým 

ukotvením dezinformací a propagandy. V neposlední řadě představujeme celkové zhodnocení 

našeho výzkumu, na které navazuje samotný závěr diplomové práce, ve které jsou uvedeny 

odpovědi na stanovené výzkumné otázky. 

7.6.1. Zasazení do kontextu proměny mediálního prostředí 

V prvé řadě docházíme ke zjištění, že všechna námi vybraná média jsou internetovými a 

masovými  médii, jejichž existence souvisí se vznikem World Wide Webu v roce 1991 a 

následným rozvojem digitálních technologií, které umožňují dostupnost informací 

potencionálně neomezenému množství recipientů. Šíření tohoto kvanta informací 

v internetovém online prostředí je přitom neustálé, což může  mediálnímu publiku (námi 

analyzovaných webů) zabránit v hlubšímu  a kritičtějšímu zpracování informací. Svoji roli 

může hrát i tzv. informační bublina, která na základě internetové stopy uživatele předpokládá, 

jaké webové stránky by chtěl zobrazit. Obdobně může mít na recipienty vliv i tzv. komnata 

ozvěn, která vede k tomu, že se mediální publikum utvrzuje ve svém přesvědčení a názorovém 

pohledu na svět, jenž se dále odráží jako ozvěna a dochází k jeho zesílení.20 Oba tyto aspekty 

mohou přispět k šíření manipulativních informací v internetovém prostředí, přičemž komnata 

ozvěn je  spjata  s vyšší mírou ideologické segregace (Flaxman, Goel a Rao, 2016, s. 299-318). 

 
20 Poznámka autora: tzv. informační bublinu a komnatu ozvěn jsme definovali v teoretické části práce, jedná se 

tak o teoretická východiska uvedených autorů, nikoliv doložitelný fakt na základě naší analýzy v praktické části 

práce. Tyto aspekty nebyly cílem našeho výzkumu. 
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7.6.2. Zhodnocení jednotlivých webových serverů 

V případě zpravodajského serveru Parlamentní listy pozorujeme v rámci pragmalingvistiky 

prvky konsituace, produkce, percepce a interpretace. Pokud jde o konsituaci, identifikujeme 

nálepkování jednotlivých prezidentských kandidátů (tj. Jiřího Drahoše, Mirka Topolánka, 

stávajícího prezidenta Miloše Zemana a v jednom případě i Michala Horáčka). Stejně tak si 

všímáme opakované labelizace kupříkladu tzv. havlistů, pražské kavárny a sluníčkářů. 

V textech poukazujeme i na výskyt nedůvěryhodných (konkrétně nespecifikovaných a 

nedohledatelných) zdrojů informací, ze kterých autoři argumentačně vycházejí.  

V souvilosti s produkcí představujeme analyzované jazykové aspekty a zaznamenáváme 

intertextualitu článku k ostatním textům, které byly uveřejněny Parlamentními listy. Tématicky 

jde především o zmíněný příklad plánované cesty prezidenta Miloše Zemana do Ruska. Kromě 

toho zpozorováváme několik dominantních narativů, jedná se o příběhy zejména ve spojitosti 

s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem, údajnou neobjektivitou České televize a 

narativem Ruska jako pevnosti a jeho práva na ukrajinský poloostrov Krym. Všechny tyto 

narativy se v článcích opakovaně objevují v podobném významu, jsou v nich prvky politického 

podtextu a v obecné rovině se jedná o příběhy, které jsou již delší dobu součástí mediálního 

diskurzu. Při jejich analýze upozorňujeme na použití manipulačních strategií (např. blokády a 

prosazování) či dokládáme porušení Gricových maxim (např. kvality, a sice jde o nepodložené 

tvrzení a lež nebo kvantity, tj. neuvedení potřebných informací). V případě narativu Ruska jako 

pevnosti a jeho práva na Krym zaznamenáváme charakteristické rysy ruského informační 

narativu, respektive propagandy. V textech se objevují falešné zprávy a aktivní dezinformace, 

které mají manipulativní povahu, úmyslně klamný záměr a jedná se o problematiku ve spojitosti 

s veřejným zájem (tj. v návaznosti na teoretickou podkapitolu 2.1.1. této práce). Ve spojitosti s 

pragmaligvistikou si v rámci produkce všímáme dále emotivně zabarvených slov, samostatně 

pak také lží, opakovaně se v textech vyskytuje např. nepravda o Jiřím Drahošovu a jeho údajné 

spolupráci s STB, nebo jde o obvinění, že chce přijít migranty. V těchto případech je cílem 

dezinformací diskreditace tohoto kandidáta na prezidenta. Dále zaznamenávme polopravdy, 

nepodložená tvrzení a mnohé příspěvky manipulativního charakteru (v souvilosti s Jiřím 

Drahošem, Rádiem svobodná Evropa a výrokem prezidenta Zemana). Pokud jde o percepci a 

interpretaci, vidíme v jednom z textů tzv. orientátory, stejně jako nenaplnění tématu, jež jsme 

na základě titulku sdělení očekávali. 



 

95 
 

V pořadí druhém analyzovaném médiu, kterým je webový portál AC24.cz, pozorujeme v rámci 

konstiuace pejorativní labelizaci kandidáta Jiřího Drahoše, ředitele Bezpečnostního centra 

Evropské hodnoty Jakuba Jandy a prezidenta Miloše Zemana. V posledním jmenovaném 

případě pak jde o nálepkování za využití velmi expresivních výrazů. V neposlední řadě 

upozorňujeme na uvedení nedůvěryhodných zdrojů informací, kdy je např. Jiří Drahoš nařknut 

z okopírování průmyslově chráněného vzoru sušičky, jedná se o nepodložené tvrzení, 

nabývající až hodnot lživé informace. Pokud jde o další z teoretických kroků 

pragmalingvistického přístupu, tj. produkci, zaznamenáváme mnohé expresivní výrazy, v rámci 

slovní zásoby rovněž identifikujeme klíčová slova a hodnotící adjektiva. Sledujeme opětovně 

hanlivé tvrzení o prezidentu Miloši Zemanovi, které by se dalo zařadit jako příklad spinningu.  

V námi selektovaných článcích se také vyskytují porušení Gricových maxim za využití 

manipulační strategie maximy kvantity (abnormální rozsah článku a přebytečné množství 

informací), stejně jako maximy kvality. U porušení maximy kvality jde o záměrně uvedenou 

lživou informaci o Jiřím Drahošovi ve spojitosti s tzv. Římským klubem, toto sdělení vykazuje 

typické prvky dezinformace. Obdobně je ve spojitosti s Jířím Drahošem v jednom z textů 

několikrát využita i ironie. Stejně tak v jednom z článků dochází k porušení maximy relevance 

z důvodu záměrného zatajení informací. Taktéž v mediálním obsahu AC24.cz poukazujeme na 

zjevné manipulace v textech. Specificky je důležité zmínit zejména nepodložené manipulativní 

sdělení související s novináří, kteří měli údajně pomoci ženě z hnutí Femen, jež zaútočila na 

prezidenta Zemana. V tomto příspěvku totiž identifikujeme prvek dialogické mediální sítě (text 

odkazuje k jinému článku webu Spunik ČR, navíc je po obsahové stránce téměř identický). 

Nadto je možné toto sdělení označit (při aplikaci poznatků z teoretické části, tj. podkapitola 

2.3.) za následnou dezinformaci. Dále jde např. o falešnou dedukci názoru zpěváka Karla Gotta 

na volbu prezidenta ČR, která se dá rovněž označit za následnou dezinformaci. 

V mediálním obsahu webového serveru Aeronet nacházíme v rámci konsituace 

charakteristické prvky labelizace (včetně slovního spojení, jež je neologismem). Nálepkován je 

dominantně kandidát na prezidenta Jiří Drahoš, ale v jednom z textů i např. Michal Horáček a 

Marek Hilšer. Dále pozorujeme poměrné velké množství nedůvěryhodných zdrojů, jež 

čténařům zůstávají anonymní. V této věci také můžeme konstatovat, že většina textů Aeronetu 

nemá uvedeného konkrétního autora, který by byl dohledatelný. Jako autor vystupuje v majoritě 

článků osoba s inicály „VK“, jež znamenají Vedoucí Kolotoče. Kromě toho v menší míře 

pozorujeme autora, jež píše pod pseudonymem Pozorovatelka. Pokud jde o produkci všímáme 

si konkrétních jazykových aspektů (často ve spojitosti s apelem, vyvoláváním paniky a 
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skandalizací), dále pozorujeme odkazování na další texty jiného alternativního webu, a sice 

Protiproudu.cz. V rámci této intertextuality se přitom jedná o reakci autora na mediální 

příspěvky jiného autora, jež s textem uveřejněném na Aeronetu tematicky korespondují. 

Vycházíme-li z tohoto vztahu, jedná se o příklad dialogické mediální sítě. V jednom 

z analyzovaných textů rovněž vidíme obsáhlý narativ o Georgi Sorosovi, který je aktivní 

dezinformací. Pokud jde o jazykové aspekty, poukazujeme na výskyt expresivních slov a 

slovních spojení (a to včetně vulgarismu). Dále v článcích indentifikujeme záměrné uvedení 

ironie (vůči prezidentským kandidátům Horáčkovi a Drahošovi) a lží (např. v kontextu 

demonstrace s červenými kartami na Národní třídě), čímž dochází k porušení maximy kvality.  

Podobně jako v předchozích médiích i v mediálním obsahu Aeronetu pozorujeme sdělení, jež 

nejsou podložena žádnými faktickými a relevantní argumenty (z prezidentských kandidátů 

v nich je zmíněn Jiří Drahoš), přičemž tyto tvrzení mohou být považována za dezinformace. 

Dezinformace jsou úzce spjaty s manipulacemi, na které v námi analyzovaném mediálním 

obsahu Aeronetu také upozorňujeme. Převážně se v této věci jedná o texty, které negativním 

způsobem zobrazují bývalého ředitele Akademie věd České republiky Jiřího Drahoše. Tyto 

články vykazují prvky politické propagandy, jejímž cílem je udržet politického oponenta (tj. 

prezidenta Miloše Zemana) u moci. Vidíme zde i využití manipulační strategie prosazování (tj. 

cílené lhání). Napříč analyzovanými texty si všímáme i důsledné persvaze, která je obvykle 

spojena s využitím manipulační strategie blokády (tj. snaha zabránit zvolení Jiřího Drahoše 

prezidentem). Čtenáři jsou autory článků přesvědčováni k volbě prezidenta Miloše Zemana. 

V případě čtvrtého analyzovaného média, jímž je Sputnik ČR, pozorujeme zejména články, 

jež obsahují charakteristické prvky ruského informačního narativu. Opětovně se objevuje 

narativ Ruska jako pevnosti a jeho práva na poloostrov Krym, přičemž je obhajována vojenská 

anexe Krymu Ruskou federací a ospravedlňován probíhající konflikt na jihovýchodní Ukrajině. 

V tomto kontextu si všímáme i uvedených nepravdivých a nepodložených tvrzení, které 

argumentačně obhajují geopolitické zájmy Ruské federace. Často je v těchto textech 

pejorativně zmiňováno NATO či je naopak marginalizována vojenská hrozba ze strany Ruska 

(vůči EU), případně role ruských vojenských kontraktorů  v konliktech na Ukrajině a Blízkém 

východě.  

Nechybí ani manipulativní sdělení, která přirovnávají kampaň prezidentského kandidáta Pavla 

Fischera k tzv. barevným revolucím, které se udály např. na Ukrajině, v Kyrgyzstánu a Gruzii 

či v některých zemí na Blízkém východě. Autor článku v tomto případě využívá manipulační 

strategii prosazování (tedy cíleně lže), a to ve snaze navést čtenáře k žádoucí interpretaci, tj. 
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existuje pádný důvod být znepokojen, aby takováto barevná revoluce neproběhla i na území 

ČR. Všechny tyto uvedená tvrzení lze v návaznosti na teoretickou koncepci dezinformací a 

propagandy považovat za dezinformace,  nadto je podle části autorů (např. Vosoughi, Roy a 

Aral, 2018, s. 1146-1151; Allcott a Gentzkow, 2017, s. 213-214) můžeme zařadit mezi falešné 

zprávy. Pokud jde o propagandu, tvrzení vykazují charakteristiky černé propagandy, která 

využívá dezinformací a lží, často se tak děje při vedení klamných operací nepřátelským státem. 

Taktéž by se tvrzení o volební kampani Pavla Fischera dalo označit za další typ propagandy, a 

sice propagandu očerňující. Tyto zjistění korespondují např. i s  prohlášením ředitele BIS, který 

označil Sputnik za nástroj hybridních hrozeb Ruské federace (viz podkapitola 6.1.). Šíření 

těchto dezinformací a propagandy probíhá v rámci ruské informační války prostřednictvím 

rozsáhlého a propracovaného systému, který je teoreticky popsán v podkapitole 3.2. této práce.  

Pokud jde o prvky pragmalingvistického přístupu v posledním analyzovaném médiu New 

World Order Oposition, respektive v námi vybraných článcích, v rámci konsituace uvádíme 

příklady labelizace (např. novinářů či městských intelektuálů). Stejně jako v případě 

Parlamentních listů pak zaznamenáváme prvek narativu, jež očerňuje humanitní obory. 

Opětovně také vidíme porušení Gricovy maximy kvality (tj. uvedení lží), a to v kontextu ruské 

vojenské intervence v Sýrii a referenda na Ukrajinském poloostrově Krym, které Rusko 

vojensky obsadilo. V posledním jmenovaném případě jde opět o sdělení, které je v souladu 

s ruským informačním narativem, přičemž ho lze považovat za dezinformaci, případně také 

falešnou zprávu, jež v návaznosti na  teoretickou část (specificky podkapitolu 2.1.1. ) vykazuje 

prvky manipulativní povahy, úmyslného záměru i veřejného zájmu.  

Obdobně upozorňujeme na lež o prezidentském kandidátovi Michalovi Horáčkovi, jež obratem 

vyvracíme na základě veřejně dohledatelných informací. I v tomto případě můžeme pokládat 

toto nepravdivé tvrzení za dezinfomaci  (specificky jde o aktivní dezinformaci) a falešnou 

zprávu. V analyzovaném mediálním obsahu New World Order Oposition si všímáme i 

nepodloženého tvrzení (ve spojitosti s labelizací tzv. pražské kavárny) a zjevného 

manipulativního sdělení o Pavlu Fischerovi a jeho týmu, kteří jsou nařčeni z příprav českého 

Majdanu. Toto tvrzení je možné označit za aktivní dezinformaci. Článek je navíc převzat 

z webové stránky Aliance národních sil a je až na detail (odkaz na sociální síť facebook) zcela 

shodný, lze ho tak pokládat za reprodukci, která je jedním z rysů dialogické mediální sítě. Na 

webové stránce Aliance národních sil  pak zjišťujeme, že byl text reprodukován i např. 

Parlamentními listy. V neposlední řadě v několika textech pozorujeme příklady persvaze, kdy 
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jsou čtenáři New World Order Oposition záměrně přesvědčováni k hlasování pro prezidenta 

Zemana v nadcházejícím 2. kolem prezidentských voleb. 

7.6.3. Závěrečné zhodnocení výzkumu 

Při závěrečném zhodnocení našeho obsáhlého kvalitativního výzkumu, který se zaměřil na 

analýzu mediálního obsahu pěti vybraných webových serverů, konstatujeme, že v námi 

sledovaném období od listopadu 2017 do března 2018  docházelo na zmíněných zpravodajských 

portálech k prokazatelnému šíření zavádějících, klamných, polopravdivých a nepravdivých 

informací. Tato manipulativní sdělení byla šířena dominantně o prezidentském kandidátovi 

Jiřím Drahošovi, přičemž jejich šíření nabývalo vyšší míry intenzity v lednu 2018, respektive 

před 2. kolem prezidentských voleb. Došlo i k objevení prvků dialogické mediální sítě a ruské 

propagandy stejně jako ruského informačního narativu. Níže uvádíme závěrečný souhrn 

výzkumu dle jednotlivých kroků pragmalingvistického přístupu, jenž byl teoretickým 

pokladem pro naši kvalitativní analýzu. 

Napříč analyzovaným mediálním obsahem pozorujeme v rámci konsituace pejorativní 

nálepkování určitých společenských skupin (tj. opakovaně tzv. pražské kavárny a havlistů), ale 

i prezidentských kandidátů (dominantně pak Jiřího Drahoše). V tomto ohledu zpozorováváme 

až ideologickou předpojatost a zaměřenost autorů, labelizace jsou totiž v uvedeném kontextu 

ryze subjektivní, hodnotící a expresivní. V textech se často vyskytují nedůvěryhodné (tj. 

anonymní) zdroje informací, na které je buďto odkazováno nebo jsou samotnými autory článků 

(tj. např. Vedoucí Kolotoče, Pozorovatelka, Admin apod.). Věrohodnost těchto informačních 

zdrojů nelze na základě veřejně dostupných zdrojů ověřit. V této věci tak pozorujeme jednu 

z charakteristik černé propagandy, kdy je zdroj informací utajen nebo „ přisouzen falešné 

autoritě“. (Jowett a O’Donnellová, 2015, s. 21). Při zasazení analyzovaného mediáního obsahu 

do časoprostoru vidíme, že drtivá většina analyzovaných článků souvisí s tehdejšími 

společensky velmi zásadními tématy. Nejedná se přitom pouze o téma prezidentských voleb, 

ale je zde patrný i tématicky přesah k jiným námětům, jež s volbou hlavy státu souvisí 

minimálně v rovině volební kampaně (např. migrační krize, otázka objektivity České televize, 

problematika zahraniční politiky Ruské federace apod.).  

V rámci druhého kroku pragmalingvistého přístupu, tj. produkce, si všímáme jazykových 

aspektů, přičemž zpozorováváme nadměrné využití emotivně zabarvených slov, hodnotících 

adjektiv, nespisovných a vulgárních slov, vidíme i užití novotvarů a označujeme klíčová slova 

v textech. Též uzpozorňujeme na několik klíčových narativů a souvisejích manipulací, které se 
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v článcích opakovaně objevují. Dominantně se jedná především o manipulace a příběhy spojené 

s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem a obhajobou Ruska a jeho údajného práva na 

ukrajinský poloostrov Krym a obranu před nepřáteli (tj. narativ Ruska jako pevnosti). V obou 

těchto případech kontinuálně sledujeme porušení Gricových maxim kvantity (tj. zejména kvůli 

nesdělení potřebných informací), kvality (tj. uvedení polopravd, lží, ironií a mnohých 

nepodložených tvrzení), relevance (tj. záměrné zatajení informací) a způsobu (tj. rozporuplné a 

nepřesné vyjádření). Sdělení jsou manipulativního charakteru a z hlediska cílů této manipulace 

identifikujeme jednotlivé manipulační strategie definované v teoretické části práce. Jedná se o 

manipulační strategie blokády (kdy je záměrem kritika, výsměch a snaha zabránit 

prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi ve zvolení do prezidentského úřadu, případně je 

cílem obhajoba Ruska) a prosazování (autoři v textech cíleně lžou). V narativu o Rusku nadto 

vidíme typické prvky ruského informačního narativu, jež se objevuje v mediálním diskurzu 

v kontextu probíhající ruské informační války.  

V návaznosti na teoretickou koncepci dezinformací a propagandy vyhodnocujeme, že mnohé 

informace obsažené v obou dvou narativech  jsou aktivními dezinformacem a falešnými 

zprávami, jejich cílem je v případě narativu o Jiřím Drahošovi diskreditace jeho osoby (tj. 

poškození jeho věrohodnosti a reputace), v případě narativu o Rusku uvedená sdělení vykazují 

prvky informačních vlivových operací (jež kupříkladu ovlivnily prezidentskou volbu v USA a 

potencionálně i další demokratické procesy států v Evropě).21 Z hlediska analyzovaných médií 

nicméně usuzujeme, že se pravděpodobně jedná primárně o ekonomické záměry22 médií (až na 

webový portál Sputnik ČR),  kdy je cílem šíření dezinformací finanční zisk. Webové servery 

obsahují poměrně velké množství placené reklamy (z které zisk generují), nadto některé z nich 

(majoritně New World Order Oposition, AC24.cz a Aeronet) od čtenářů vybírají (byť na 

dobrovolné bázi) příspěvky na svůj provoz. Kromě toho reflektujeme v tomto stanovisku i 

vyjádření BIS, že BIS nedisponuje relevantními informacemi prokazující nezákonné ovlivnění 

prezidentských voleb, rizika spojená s šířením dezinformací nicméně dle BIS existují. 

(Aktualne.cz, 2017). V případě Sputniku ČR rovněž bereme v potaz vyjádření BIS, konkrétně 

ředitele této zpravodajské služby o tom, že je toto médium nástrojem hybridních hrozeb Ruské 

federace. (CT24.cz, 2019). V tomto kontextu je pak možné pokládat cíle a důvody šíření 

dezinformací Sputnikem ČR za informační vlivové operace (definované v podkapitole 2.4. této 

práce). V textech se objevují i další manipulace, některé z nich jsou vylože persvazivní, kdy je 

 
21 Teoretické podklady pro naše tvrzení viz podkapitola 3.2. této práce. 
22 Jedná se o úsudek na základě analýzy vybraných webových serverů, prokázání důvodů, proč média 

dezinformace šíří, nebylo výzkumným záměrem naší práce, proto zde spatřujeme limity našeho výzkumu.  
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čtenář emotivními slovy přímo přesvědčován k volbě stávajícího prezidenta Zemana, jiné 

vykazují prvky politické propagandy (jejích cílem je u moci udržet politického oponenta, tedy 

Miloše Zemana). Zároveň si v souladu s teoretickou částí práce všímáme intertexuality 

jednotlivých textů (tj. vztahu textu k ostatním textům), přičemž v některých příspěvcích 

identifkujeme prvky dialogické mediální sítě, (texty lze zbrát jako čistou reprodukci a repliky, 

jeden text odkazuje na druhý) a v jednom z textů uvádíme i příklad této dialogické mediální 

sítě. 

Pokud jde o poslední z námi definovaých kroků pragmalingvistiky, tj percepci a interpretaci, 

objevujeme v jednom z článků tzv. orientátory, které cíleně navádějí čtenáře k interpretaci, jež 

dehonestuje prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. V tomto textu vidíme i nenaplnění 

tématického obsahu článku. V obecné rovině pak v mediálním obsahu vybraných webových 

serverů poukazujeme na to, jaké manipulativní strategie byly v textu použity (v souladu 

s teoretickou částí práce). Děje se tak především v rámci pragmalingvistického kroku produkce. 

Za limity výzkumu v analytické části práce lze považovat analýzu jazykových aspektů, jež by 

mohla být komplexnější a propracovanější. Primárně se autor práce zaměřil na výzkumný cíl, 

tj. zkoumání dezinformací a jejich šíření na vybraných webech, stejně jako na odpověď na 

stanovené výzkumné otázky. Práce je i tak velmi obsáhlá. 
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Závěr 

V této diplomové práci  jsme na základě výzkumného cíle analyzovali dezinformace a jejich 

šíření během českých prezidentských voleb, které se konaly v lednu roku 2018. Pro potřeby 

analytické části práce jsme vymezili konkrétní časové období, a sice listopad roku 2017 až 

březen roku 2018, během kterého jsme zkoumali na pěti vybraných webových serverech 

jednotlivé koncepty pragmalingvistického přístupu (tj. konsituaci, produkci, percepci a 

intepretaci). Tyto jednotlivé kroky pragmalingvistiky jsme uceleně a podrobně definovali 

v teoretické části práce a posloužily nám jako teoretický podklad pro metodologii a výzkumnou 

část práce. Jako metodu výzkumu jsme zvolili kvalitativní textovou analýzu.  

Pro lepší zacílení výzkumu jsme stanovili tři výzkumné otázky. Záměrem první výzkumné 

otázky bylo zjistit, jaké koncepty pragmalingvistiky, jež souvisí s šířením dezinformací, lze 

nalézt v analyzovaných textech na vybraných zpravodajských portálech. Na základě 

vyhodnocení kvalitativní analýzy v praktické části práce konstatujeme, že jsme identifikovali 

všechny teoreticky popsané koncepty, respektive kroky pragmalingvistického přístupu. 

Dominantně při tom pozorujeme v rámci konsituace labelizaci celých společenských skupin 

(např. tzv. pražské kavárny) či prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Pokud jde o produkci, 

upozorňujeme na klíčové narativy, jež objevujeme napříč analyzovaným mediálním obsahem. 

Kromě těchto narativů v textech častokrát objevujeme i ostatní nepodložená tvrzení, 

polopravdy, lži a manipulace, při nichž dochází k porušení Gricových maxim, rovněž je dáváme 

do kontextu s typologií manipulativních strategií, respektive se záměry těchto strategií (jež 

manipulátor využívá). 

Cílem druhé výzkumné otázky bylo stanovit, zdali v naší kvalitativní analýze došlo k objevení 

tzv. dialogické mediální sítě. V rámci analýzy vybraných webových serverů jsme zpozorovali 

prvky dialogické mediální sítě, a sice jde o situace kdy lze text brát jako čistou reprodukci 

jiného článku, na který se odkazuje. Rovněž uvádíme případ, kdy autor jednoho z tzv. 

alternativních webů (námi analyzovaného Aeronetu) explicitně reaguje na mediální příspěvek 

autora jiného dezinformačního webu (Protiproudu.cz), jež se s jeho článkem tematicky shoduje. 

Jedná se o příklad dialogické mediální sítě. V obecné rovině je však třeba zmínit, že jsme 

objevili spíše prvky dialogické mediální sítě, nikoliv rozsáhlý systém, kdy by na sebe dílčí 

mediální příspěvky vzájemně reagovali. V textu byly nicméně zpozorovány vztahy článků 

k ostatním textům v rámci intertextuality. 
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Záměrem třetí výzkumné otázky bylo objasnit, zdali v analyzovaných mediálních článcích byly 

dominantněji šířeny dezinformace o některém z prezidentských kandidátů. V rámci analýzy 

jsme dospěli k závěru, tj. odpovědi na stanovenou výzkumnou otázku, že dezinformace byly ve 

zkoumaných textech majoritně šířeny o prezidentském kandidátovi Jiřím Drahošovi. Specificky 

se častokrát jedná o aktivní dezinformace, případně falešné zprávy, které záměrně diskreditují  

reputaci,hodnověrnost a mediální obraz Jiřího Drahoše v očích veřejnosti. Vyšší míra intenzity 

šíření dezinformací byla pozorována v lednu 2018 v kontextu prvního, respektive druhého kola 

prezidentských voleb.  Kromě toho jsme v mediálních příspěvcích v rámci dezinformací a 

manipulací objevili charakteristické prvky ruského informačního narativu, respektive 

propagandy, jejichž záměrem je obhajoba Ruska a jeho aktivit na mezinárodně-politické scéně, 

případně jde o aktivity v rámci ruských vlivových operací. V této věci by jistě stálo za to 

odborně ověřit, jaké důvody vedou autory článků, případně šéfredaktory a majitele jednotlivých 

analyzovaných médií k šíření dezinformací. V případě Sputniku prezentujeme stanovisko 

ředitele BIS Michala Koudelky, a sice jedná se o médium, které je financované přímo ruskou 

vládu a je nástrojem vlivových operací a hybridních hrozeb. Pokud jde o ostatní analyzovaná 

média, usuzujeme, že cílem šíření dezinformací na těchto serverech jsou primárně ekonomické 

úmysly.  

V celkovém závěru této diplomové práce, a po vyhodnocení naší obsáhlé analýzy v její 

empirické části, shledáváme, že jsme prokázali na vybraných zpravodajských portálech šíření 

klamných, zavádějících, manipulativních, polopravdivých až lživích sdělení, stejně jako 

dezinformací a propagandy, respektive jejich určitých prvků, forem a kategorií. Dělo se tak 

v rámci probíhající prezidentské kampaně, kdy byl cíleně, dominatně a mediálně poškozován 

jeden z hlavních favoritů v těchto volbách, tj. Jiří Drahoš. Veškeré manipulativní a 

dezinformační sdělení, stejně jako v analýze zmíněné persvaze a apely (volit za prezidenta 

stávající hlavu státu Miloše Zemana), mohly přispět k rozdělení společnosti na dva tábory a k 

těsné výhře a obhajobě mandátu prezidenta Miloše Zemana, jenž nakonec ve 2. kole voleb 

získal 51 % hlavů ze všech odevzdaných platných hlasů.  

Jedná se o velmi podstatnou věc, jelikož by se jednalo o ohrožení jednoho ze základních 

mechanismů naší demokracie, tj. demokratických a svobodných voleb. Koneckonců případy 

záměrného ovlivnění voleb můžeme v současnosti pozorovat ve spojitosti s případy popsanými 

v teoretické části práce, kdy existují důvodná podezření či přímo důkazy o aktivitách Ruska 

v této věci. Nadto je tu naopak možnost, že tyto dezinformační sdělení a jejich šíření neměla 
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takto významný efekt, tj. aby došlo k vítězství Jiřího Drahoše a ne Miloše Zemana. Je to 

interesantní otázka, jež může být podkladem pro další akademický výzkum.  

 

Summary 

In the overall conclusion of this thesis, and after evaluation of our comprehensive qualitative 

text analysis, we find out that we have repeatedly demonstrated the spread of misleading,  

manipulative, semi-true and fake news, as well as disinformation and propaganda, its certain 

elements, forms and categories on selected news portals. Even more importantly this happened 

during the ongoing presidential election campaign, when one of the main favorites in this 

election Mr. Jiri Drahos was deliberately negatively insulted by the analyzed media. 

Furthermore, the media reader was persuaded to elect the current president Milos Zeman.  In 

the same way, we discovered in the analyzed articles the characteristic elements of the Russian 

information narrative and propaganda, its aim is to defend Russia and their policies globally on 

the international political scene. Besides manipulative narratives about Mr. Drahos and 

narratives defending the interests of Russia we observe also another narrative about billionaire 

George Soros, presidential candidate Pavel Fischer, allegedly biased Czech television and 

pejorative labeling of certain social groups as well as other presidential candidates. In relation 

with these findings similarly, we observe the use of vulgar, expressive and persuasive claims 

with the intention of strengthening the manipulator's argument. 
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http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Vyvadil-Jak-je-to-s-tou-Vasi-

pedofilii-pane-Drahosi-Ma-v-tom-prsty-Putin-520181?utm_source=nm&utm_medium=xml  

 

POLANSKÝ, Jaroslav. Pavel Novotný: Zemanovi jdou z pusy hovna, ať už jde do prdele. 

Okamuru volí mentálové a mrzáci. Tupá hovada a telata, to jsou voliči Babiše. Ne každý je 

bystrý jako já. Parlamentnilisty.cz [online]. 2017 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pavel-Novotny-Zemanovi-jdou-z-pusy-hovna-

at-uz-jde-do-prdele-Okamuru-voli-mentalove-a-mrzaci-Tupa-hovada-a-telata-to-jsou-volici-

Babise-Ne-kazdy-je-bystry-jako-ja-512867?utm_source=nm&utm_medium=xml  

 

Pozorovatelka: Jiří Drahoš: “Vážím si Miroslava Kalouska, je to člověk, se kterým se dá 

dohodnout”. Jiří Drahoš: “Čínského i ruského prezidenta bych do Česka pozval”. Jiří Drahoš: 

“Čínské investice nepotřebujeme, s Dalajlámou bych se sešel” [online]. 2018 [cit. 2020-05-15]. 

Dostupné z: https://aeronet.cz/news/jiri-drahos-vazim-si-miroslava-kalouska-je-to-clovek-se-

kterym-se-da-dohodnout-jiri-drahos-cinskeho-i-ruskeho-prezidenta-bych-do-ceska-pozval-

jiri-drahos-cinske-investice-nepotrebujem/  

 

Pozorovatelka: První prezidentský duel máme za sebou. A být voličem Drahoše, tak můj hlas 

právě ztratil. Jiří Drahoš neměl na své voliče čas, dal přednost soukromému mejdanu s pečlivě 

vybranými herci a zpěváky! Aeronet.cz [online]. 2018 b [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: 

https://aeronet.cz/news/prvni-prezidentsky-duel-mame-za-sebou-a-byt-volicem-drahose-tak-

muj-hlas-prave-ztratil-jiri-drahos-nemel-na-sve-volice-cas-dal-prednost-soukromemu-

mejdanu-s-peclive-vybranymi-herci-a-zpevaky/ 

 

RYCHTEROVÁ, B. a T. A. NOVÝ. Strháváme oponu ruské prezidentské kampaně. Ale i té 

české. Hovoří právník a výsostný znalec Ruska, který tam žije téměř čtvrtinu 

života. Parlamentnilisty.cz [online]. 2018 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Strhavame-oponu-ruske-prezidentske-

kampane-Ale-i-te-ceske-Hovori-pravnik-a-vysostny-znalec-Ruska-ktery-tam-zije-temer-

ctvrtinu-zivota-519117?utm_source=nm&utm_medium=xml  

 

ŠOLTA, Jan. Novinářské hyeny aneb střih opět králem manipulovaného zpravodajství – Osobní 

stanovisko Ing. Jana Šolty k události ze dne 27.1. 2018 v hotelu TOP v Praze. New World Order 

Oposition [online]. 2018 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: 

http://www.nwoo.org/2018/02/24/novinarske-hyeny-aneb-strih-opet-kralem-manipulovaneho-

zpravodajstvi-osobni-stanovisko-ing-jana-solty-k-udalosti-ze-dne-27-1-2018-v-hotelu-top-v-

praze/  

 

ŠTĚPÁN, Jan. „Odpověď na primitivní nálepkování vydávané za novinařinu!“ Publicista se 

vrací k tomu, co se dělo nejen před vstupními dveřmi na sjezd 
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SPD. Parlamentnilisty.cz [online]. 2017 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Odpoved-na-primitivni-nalepkovani-

vydavane-za-novinarinu-Publicista-se-vraci-k-tomu-co-se-delo-nejen-pred-vstupnimi-dvermi-

na-sjezd-SPD-516077?utm_source=nm&utm_medium=xml  

 

Vedoucí Kolotoče. : Kriminalizace Tomia Okamury přišla na objednávku, máme důkazy! 

Stopy vedou k americkému velvyslanectví a mohutné chobotnici vztahů mezi lidmi, kteří jezdí 

do USA k ideologickým školením v dikci amerického ministerstva zahraničí! Odhalujeme 

struktury a vazby největšího spiknutí ve službách cizí mocnosti na území ČR po roce 

1989! [online]. 2018 [cit. 2020-05-13]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/kriminalizace-

tomia-okamury-prisla-na-objednavku-mame-dukazy-stopy-vedou-k-americkemu-

velvyslanectvi-a-mohutne-chobotnici-vztahu-mezi-lidmi-kteri-jezdi-do-usa-k-ideologickym-

skolenim-v-dikci-usa/  

 

Vedoucí Kolotoče: Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní 

zbývalo. Generální ředitel ČT Petr Dvořák vstoupil oficiálně do politiky, podepsal výzvu proti 

Andreji Babišovi, kterou sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy! Neziskovku, 

která za výzvou stojí, financuje Open Society Foundations George Sorose, americká ambasáda 

v Praze, britská a kanadská ambasáda a fond Karla Janečka! Nový skandál jen 9 dní před 2. 

kolem prezidentské volby! Aeronet.cz [online]. 2018 d [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: 

https://aeronet.cz/news/dnes-definitivne-skoncila-nezavislost-ceske-televize-to-malo-co-z-ni-

zbyvalo-generalni-reditel-ct-petr-dvorak-vstoupil-oficialne-do-politiky-podepsal-vyzvu-proti-

andreji-babisovi/  

 

Vedoucí Kolotoče: Investigativní bomba: Letiště Ruzyně a Správa uprchlických zařízení se 

potají chystají na 1. migrační vlnu v ČR! České kontraktorské firmy zahájily rekonstrukce 

budov a staveb SUZ za účelem rozšíření ubytovacích kapacit pro očekávané uprchlíky, kteří 

mají dorazit do ČR po zvolení Jiřího Drahoše prezidentem! Známe veškeré 

detaily! Aeronet.cz [online]. 2018 e [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: 

https://aeronet.cz/news/investigativni-bomba-letiste-ruzyne-a-sprava-uprchlickych-zarizeni-

se-potaji-chystaji-na-1-migracni-vlnu-v-cr-ceske-kontraktorske-firmy-zahajily-rekonstrukce-

budov-a-staveb-suz-za-ucelem-rozsireni/  

 

Vedoucí Kolotoče: Ministerstvo vnitra a CTHH ideologicky školily týmy protizemanovských 

prezidentských kandidátů, lidé od Miloše Zemana, Petra Hanniga a Jiřího Hynka takové 

praktiky odmítli. Bakalovy servery zachvátila panika, že jsme odhalili Sorosovy bankovní 

aktivity v Praze! Příznivci alternativy jsou prý jen důchodci a mladí lidé poražení 

globalizací! [online]. 2017 b [cit. 2020-05-13]. Dostupné z: 

https://aeronet.cz/news/ministerstvo-vnitra-a-cthh-ideologicky-skolily-tymy-

protizemanovskych-prezidentskych-kandidatu-lide-od-milose-zemana-petra-hanniga-a-jiriho-

hynka-takove-praktiky-odmitli-bakalovy-servery-panika/  
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Vedoucí Kolotoče: Odhalení natvrdo: Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava 

Kalouska budoucím premiérem, volí Karla Schwarzenberga jako mentálního guru, volí celou 

TOP09 včetně Kroměřížské výzvy a jako třešničku k tomu volíte Drahošovy poradce z 

Evropských hodnot, Petra Koláře a Jakuba Jandu! Známe podrobnosti! Aeronet.cz [online]. 

2018 c [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/odhaleni-natvrdo-kdo-voli-

jiriho-drahose-voli-ve-skutecnosti-miroslava-kalouska-budoucim-premierem-voli-karla-

schwarzenberga-jako-mentalniho-guru-voli-celou-top09-vcetne-kromerizske-vyzvy/  
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Seznam zkratek 

AFP – Agence France-Presse, francouzská tisková agentura 

AP – Associated Press, americká tisková agentura 

Apod. – a podobně 

Atd. – a tak dále  

CTHH – Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám 

ČR – Česká republika 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

ČSU – Český statistický úřad 

ČT – Česká televize 

DVD – Digital Versatile Disc, digitální datový nosič 

EU – Evropská unie 

FSV UK – Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 

KSČM – Komuistická strana Čech a Moravy 

KGB – v českém překladu Výbor státní bezpečnosti, název hlavní sovětské tajné služby 

NATO – Severoatlantická aliace 

ODS – Občanská demokratická strana 

OSN – Organizace spojených národů 

PR – Public relations, vztahy s veřejností 

RFE/RL – Radio Free Europe Radio Libery, Rádio Svobodní Evropa 

SPD – Svoboda a přímá demokracie, česká politická strana 

TASS – Informační tisková agentura Ruska 

Tj. – to jest 

USA – Spojené státy americké 
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SSSR –  Svaz sovětských socialistických republik 

STB – Státní bezpečnost, československá zpravodajská služba 
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