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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá vlivem dezinformací na zahraniční politiku Kosova a na 

jeho mediální obraz na mezinárodním poli. Práce má za cíl v rámci teorie konstruktivismu 

v mezinárodních vztazích   na příkladu tří kosovských kauz s mezinárodním přesahem 

poukázat na vliv dezinformací v průběhu těchto kauz, na jejich eskalaci a změnu vnímání 

Kosova v mezinárodním prostředí. První kapitola uvádí do problematiky dezinformací, 

jejich definic a způsobů, jakými se šíří. Druhá kapitola přibližuje historii Kosova od 

poloviny 20. století a různorodost výkladu jednotlivých událostí. Třetí kapitola se zabývá 

mediálním prostředím Kosova, vlivům, které na něj působí, a jeho hlavním problémům, 

které mohou zjednodušit dezinformacím šíření v mainstreamových médiích. Následují 

případové studie kosovských kauz ovlivněných dezinformacemi, jejich rozbor a zkoumání 

způsobu, jakým dezinformace ovlivňují kauzy a skrze ně i mediální obraz Kosova. Tyto 

kauzy mají buď regionální nebo mezinárodní přesah a jsou vybrány a zpracovávány pro 

získání hlubších vědomostí o zahraniční politice Kosova a zahraničních vlivech působících 

na Kosovo. 

 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the influence of disinformation on the foreign policy of 

Kosovo and on its media image in the international field. The thesis aims to point out the 

influence of disinformation during these cases, their escalation and change of perception of 

Kosovo in the international environment within the theory of constructivism in 

international relations on the example of three Kosovo cases with international overlap. 

The first chapter introduces the issue of misinformation, their definitions and forms in 

which it spreads. The second chapter describes the history of Kosovo since the middle of 

the 20th century and the diversity of interpretations of individual historical events. The 

third chapter deals with the media environment of Kosovo, the influences that affect it, and 

its main problems that may facilitate spreading of disinformation in mainstream media. 

After that follows case studies of Kosovo cases affected by disinformation, their analysis 

and examination of the way in which disinformation affects cases and through them the 

media image of Kosovo. These cases have either a regional or international dimension and 

are selected and processed to gain in-depth knowledge of Kosovo's foreign policy and the 
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Úvod 
Kosovo vyhlásilo jednostrannou nezávislost na Srbsku v roce 2008 po letech pod 

mezinárodní správou OSN. Území Kosova, které Srbové považují za kolébku své kultury a 

náboženství, bylo historicky součástí několika různých států a rovněž zde žilo a stále žije 

několik různých etnik s většinou Albánců a značným zastoupením kosovských Srbů. Od 

roku 2008 Kosovo usiluje o členství v klíčových mezinárodních organizacích, zejména 

v Organizaci spojených národů a jejích odborných mezinárodních organizací, čímž se snaží 

posílit svou mezinárodní pozici a upevnit legitimitu své nezávislosti. Mezinárodní prostor 

je pro kosovskou diplomacii i faktickou existenci kosovského státu zásadní. Velmi 

důležitou součástí zahraniční politiky státu je také budování jeho mezinárodního obrazu. 

Ten je ovlivňován množstvím zahraničních politických vlivů a často je zkreslován 

nepravdivými informacemi nebo dezinformacemi, které mohou zahraniční politiku a 

mediální obraz Kosova poškodit. 

Práce se zabývá vlivem dezinformací na mediální prostor Kosova a na jeho mezinárodní 

postavení. Kosovská nezávislost stále není uznávána většinou členů OSN a vzhledem ke 

snižujícímu se počtu zemí uznávajících Kosovo je jeho mediální obraz a možné ovlivnění 

dezinformacemi důležitou otázkou pro další vývoj zahraniční politiky Kosova. 

 Hlavní výzkumnou otázkou práce je jakým způsobem ovlivňují dezinformace mediální 

obraz Kosova a jeho mezinárodní postavení a rovněž zdali jsou dezinformace původcem 

mediálně prezentovaných kauz, či zda se objevují až v reakci na daná témata. V rámci 

práce jsou představeny tři případy, na kterých je následně zkoumán jejich mediální průběh 

a vliv dezinformací na veřejné mínění o těchto kauzách. Zpracované kauzy mají zahraniční 

či mezinárodní přesah a ve značné míře ovlivnily politickou situaci v Kosovu a její 

mediální zobrazení. Časově se práce zabývá kauzami v období od vyhlášení nezávislosti 

Kosova na Srbsku v roce 2008 do konce roku 2019. 

Cílem práce je na předložených kauzách osvětlit systém šíření dezinformací v kosovském 

mediálním prostoru, a přiblížit způsob, jakým se šíří do mainstreamových médií a ovlivňují 

mezinárodní postavení Kosova. Práce se vztahuje k tématu dezinformací prizmatem 

konstruktivistické teorie mezinárodních vztahů, protože vliv zahraničních aktérů na stát a 

jeho vnitřní politiku, stejně jako role nadnárodních společenství, se kterými pracuje 

konstruktivistická teorie, jsou významnými aspekty práce a jejího směřování. Její 
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relevance spočívá ve zpracování kauz ovlivněných dezinformacemi v Kosovu po roce 

2008 a způsobu jakým dezinformace ovlivňují veřejné mínění o prezentovaných kauzách. 

Díky zpracování těchto kauz je možné lépe sledovat vnitřní stabilitu Kosova a zahraniční 

vlivy, které mají na Kosovo dopad a rovněž jiný pohled na šíření a vliv dezinformací. 

Práce vychází z předpokladu, že dezinformační zdroje ovlivňují politickou reprezentaci, 

která jich buď využije účelově nebo nevědomky, a skrze politickou diskusi o tématu se 

dezinformace dostává do mainstreamových médií a mezinárodního povědomí. 

V první části se práce zabývá teoretickým vymezením na základě teorie konstruktivismu a 

jejího postavení v rámci teorií mezinárodních vztahů. V následující části se práce věnuje 

konceptu dezinformací, jejich definici a způsobu využití v mediálním a politickém světě. 

Tato kapitola rovněž pojednává o přidružených kategoriích běžných informací a špatných 

informací a jejich vztahu k dezinformacím. Třetí kapitola nastiňuje histori Kosova od 

poloviny 20. století až do současnosti a jeho problematickému mezinárodnímu postavení. 

Popisuje rozdílné vnímání minulosti podle etnické příslušnosti, náboženské orientace a 

státní příslušnosti. Následná čtvrtá kapitola se zabývá mediálním prostorem Kosova, jeho 

vývojem od vyhlášení nezávislosti, zahraničními vlivy projevujícími se v kosovských 

médiích, a hlavními problémy kosovských novinářů a mediálních domů. Zmiňuje detailně 

vliv zahraničních dezinformačních webů a rozštěpení mediálního publika v Kosovu. 

Následující část se zabývá rozebírá jednotlivými kauzami a jejich rozborem se zaměřením 

na vnímání vlivu dezinformací a jejich šíření mediálním světem. Kauzy jsou posuzovány 

podle mediálně dostupných zdrojů. Zkoumáním dezinformací šířených o těchto kauzách a 

mezinárodní reakcí na ně se práce snaží zjistit, jak jsou dezinformacemi a dezinformačními 

médii ovlivněna mainstreamová média a politická zastoupení států. V poslední části jsou 

shrnuty výsledky předchozího zkoumání dezinformací a závěry vycházející ze 

zpracovaných kauz a zdrojů.  

 

Analýza použitých zdrojů 
Pro mou práci bylo stěžejní zpracování článků z dezinformačních webů, pročež pro mě 

byly mezi nejdůležitějšími zdroji internetové servery jako Sputniknews.com (Sputnik), 

rt.com (Russia Today) nebo theduran.com, které byly zdrojem článků zásadních pro 

zpracování dezinformačních kauz, které jsou podstatou této práce. Důležitým zdrojem při 
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vyhledávání informací k jednotlivým kauzám byl rovněž server BalkanInsight.com, který 

nezaujatě referuje o dění na Balkáně. 

 Kromě dezinformačních webů, které samy o sobě nabízejí dezinformace byly pro tuto 

práci stěžejní i weby, reporty a odborné práce odhalující dezinformace a jejich šíření. Mezi 

tyto velmi nápomocné a směrující zdroje patřil například webový portál projektu EU vs 

Disinfo, který přímo poukázal na některé šířené dezinformace a osvětlil pravou povahu 

dezinformované situace.1 Dalším velmi přínosným zdrojem, který práci nasměroval na 

oblast zahraničních vlivů v Kosovu byl projekt Western Balkans at the Crossroads 

realizovaný Prague Security Studies Institute2 díky kterému získala práce základní přehled 

zahraničních vlivů působících na Kosovo. Tento projekt vedl k dalšímu průzkumu 

některých v reportu zmíněných témat, ze kterých vyvstali pro práci velmi zajímavé 

informace. Například zmínil roli Tureckého vlivu na území Kosova šířeného telenovelami, 

které jsou v práci zmíněny.3 

 Pro ucelení pohledu na mediální prostor v Kosovu byl zcela zásadní výstup organizace 

IREX, která každoročně provádí měření media sustainability index (Index udržitelnosti 

médií)4, který velmi přehledně poukázal na hlavní problémy Kosovských médií a 

v porovnání s předchozími lety bylo možné i sledovat a predikovat další vývoj.  

Pro historickou kapitolu pak byla, ve snaze na malém prostoru ucelit historické dění 

v Kosovu od poloviny 20. století, stěžejní práce Kosovo - History and actuality5. Tato 

práce výrazně pomohla při redukování a generalizování textu o kosovské historii. 

Za zmínku jistě stojí i práce, které se staly důležitými zdroji pro kapitolu týkající se 

dezinformací, jejich druhů a boji proti nim. Teoretický základ definice dezinoformace 

 
1 1 DISINFO: ROMANIA MIGHT RECOGNISE KOSOVO IN EXCHANGE FOR THE ANNEXATION OF MOLDOVA. Eu 
vs Disinfo [online]. [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://euvsdisinfo.eu/report/romania-might-recognize-
kosovo-in-exchange-for-the-annexation-of-moldova/ 
2 CHRZOVÁ, Barbora, Anja GRABOVAC, Martin HÁLA a Jan LALIĆ. Western Balkans at the Crossroads: 
Assessing Influences of Non-Western External Actors [online]. Praha: Prague Security Studies Institute, 2019 
[cit. 2020-07-30]. Dostupné z: http://www.pssi.cz/download/docs/682_final-publication.pdf 
3 ELY, Nicole. Much-loved Soaps Polish Turkey’s Image in Balkans. BalkanInsight [online]. Prague, 18. června 
2019 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://balkaninsight.com/2019/06/18/much-loved-soaps-polish-
turkeys-image-in-balkans/?fbclid=IwAR19--
6KbNWMTktb7l4N1ZTx7S4OFq85MDS5X1bpT4htHydM597Yf0UsoDY 
4 GASHI, Kreshnik, Besa LUCI a Ardita ZEJNULLAHU a kol. MEDIA SUSTAINABILITY INDEX 2019: KOSOVO AT A 
GLANCE [online]. IREX, 2019 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2019-kosovo.pdf 
5 JURA, C. KOSOVO - HISTORY AND ACTUALITY. AGORA International Journal of Juridical Sciences [online]. 
2013, 3, 78-84 [cit. 2020-07-30]. ISSN 1843570X. Dostupné z: 
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6157db14-a417-4135-aded-
c1ebec833e49%40sdc-v-sessmgr03 
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poskytla práce Disinformation in Open Online Media (Dezinformace v otevřených online 

mediích)6 a naopak praktickou sondou do světa šiřitelů dezinformací byl článek The trolls 

are winning, says Russian troll hunter, který velmi detailně popisuje, jak vypadají instituce 

šířící dezinformace na žádost ruské vlády.7 Zmíněné zdroje byly zásadní pro postup v té to 

práci a kromě silné informační hodnoty jsou zmíněny i protože byli inspirativní a 

podněcovali další bádání v oblasti použitelné pro práci a podporovali rozšíření zdrojové 

základny. 

 Konstruktivismus v mezinárodních 

vztazích 
Teoretický podklad této práce vychází z teorie konstruktivismu v mezinárodních vztazích. 

Dezinformace jsou často využívány zahraničními aktéry ve snaze ovlivnit dění uvnitř státu, 

ve kterém dezinformaci šíří, což je zachytitelné právě konstruktivistickým pohledem na 

mezinárodní vztahy. Konstruktivismus jako směr vychází z myšlenek sociologů Maxe 

Webera, Augusta Comtea, Petera Bergerema nebo Thomase Luckemanna, ale 

konstruktivistická teorie začala být uplatňována na mezinárodní vztahy až v 80. letech 20. 

století.8 Tato teorie mezinárodních vztahů se zabývá vztahem ideových struktur a jejich 

důležitosti pro definování identit aktérů. Ideové a sociální struktury jsou považovány za 

relativně stálé a kontinuálně rekonstruované sociálními interakcemi, v nichž se struktury a 

aktéři vzájemně konstruují9. Na mezinárodní úrovni to platí pro vztahy států a 

mezinárodních společenství nebo vztahů států mezi sebou. Konstruktivismus akceptuje 

nemožnost dobrat se jakékoli konečné pravdy či poznání. V mezinárodních vztazích se 

zabývá konstruktivismus jednotlivými činy mezinárodních aktérů a způsobem, jakým je 

 
6 GRIMME, Christian, Mike PREUSS, Frank W. TAKES a Annie WALDHERR. Disinformation in Open Online 
Media [online]. Springer, Cham [cit. 2020-07-14]. ISBN 978-3-030-39626-8. Dostupné z: https://link-
springer-com.ezproxy.is.cuni.cz/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-39627-5.pdf 
7 MAYNES, Charles. The trolls are winning, says Russian troll hunter. The World [online]. 13. března, 2019 
[cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://www.pri.org/stories/2019-03-13/trolls-are-winning-says-russian-troll-
hunter 
8 LOBASTOVA, Světlana. Genealogie sociálního konstruktivismu jako teorie mezinárodních vztahů [online]. 
Plzeň, 2018 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/31958/1/DP_Lobastova.pdf. Diplomová práce. Západočeská 
univerzita v Plzni. Vedoucí práce Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D., s. 6 
9 Adler, Emanuel (2002): Constructivism and International Relations. In: Carlsnaes, Walter – Risse, Thomas – 
Simmons, Beth (eds.): Handbook of International Relations. London: Sage Publications, s. 95–118. 
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činí ve vztahu k místnímu sociálnímu a normativnímu kontextu.10 

 Konstruktivismus v mezinárodních vztazích rovněž podporuje myšlenku, že mezinárodní 

vztahy se budují na základě historických a sociálních aspektů, a nikoliv v důsledku lidské 

přirozenosti. Tato teorie si zakládá na vzájemné interakci států, kdy vnější vlivy okolních 

států a společenství mají přímý dopad na vnitřní rozpoložení státu a obráceně.11 Šíření 

dezinformací je proto tématem, které do této teorie spadá, jelikož jejich šíření zahraničními 

i lokálními aktéry může ovlivňovat dění uvnitř státu i mezinárodní vztahy tohoto státu a 

jeho politické postavení v mezinárodním společenství. Konstruktivismus zároveň tvrdí, že 

interakce mezi jednotlivými státy je více než materiálními a technologickými složkami 

ovlivněna ideologickými faktory, jako je například náboženství, zkušenost z minulosti 

nebo předběžné očekávání.12 Tento vliv můžeme pozorovat například u jednání mezi 

zástupci kosovské a srbské vlády, kdy technologické a praktické záležitosti procházejí 

dohodami, zatímco ideologické otázky jako nezávislost Kosova jsou naprosto neprůchozí.  

Konstruktivismus v mezinárodních vztazích se vymezuje vůči teoriím neomarxistickým, 

realistickým a neorealistickým, kterými je rovněž kritizován. Dle konstruktivistů realismus 

nedostatečně reflektuje vztah vzájemných interakcí jednotlivých aktérů a mezinárodních 

struktur. Neorealistické teorie jsou konstruktivismem kritizovány za materialistický pohled 

na mezinárodní struktury. Marxistické teorie pak konstruktivisté kritizují za přílišný důraz 

na alokaci materiálních statků při rozhodovacích procesech jednotlivých aktérů. 

Konstruktivismus je naopak kritizován za zveličování závislosti aktérů na mezinárodních 

institucích a systémech.13 V případě Kosova jsou ideologické faktory obzvláště ve vztahu 

k Srbsku mnohem zásadnější než materiální statky, pročež je konstruktivistická teorie 

vhodnější než zmíněné vymezující se směry. Rovněž ve vztahu k mezinárodním 

organizacím se v případě Kosova ideologické faktory ukazují jako zásadní, jelikož uznání 

Kosova a jeho začlenění do OSN v mnohém závisí na vztazích členů OSN vůči Srbsku a 

Rusku, které podporuje Srbskou zahraniční politiku. 

 
10 DOPITA, Tomáš. Výzkum mezinárodních mírových iniciativ: ke kritickému konstruktivismu? Mezinárodní 
vztahy [online]. 2012 [cit. 2020-07-30]., s. 86-88 
11 LOBASTOVA, Světlana. Genealogie sociálního konstruktivismu jako teorie mezinárodních vztahů [online]. 
Plzeň, 2018 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/31958/1/DP_Lobastova.pdf. Diplomová práce. Západočeská 
univerzita v Plzni. Vedoucí práce Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D., s. 40-42 
12 Ibidem, s. 42 
13 LOBASTOVA, Světlana. Genealogie sociálního konstruktivismu jako teorie mezinárodních vztahů [online]. 
Plzeň, 2018 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/31958/1/DP_Lobastova.pdf. Diplomová práce. Západočeská 
univerzita v Plzni. Vedoucí práce Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.,  
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Dezinformace, jejich formy a cíle 
 

Definice a koncepty dezinformací 
 

Dezinformace a nepravdivé informace v dnešní době naprosté přemíry informačních zdrojů 

a toků potkáváme ve všech formách médií a na sociálních sítích. Christian Grimme se 

svými kolegy v publikaci Disinformation in Open Online Media (Dezinformace 

v otevřených online mediích)14 píše, že běžně můžeme rozdělit informace na čtyři druhy, 

které mají různé účely.15 Běžná informace poskytovaná medii jakékoliv formy se nám 

snaží sdělit prostou skutečnost tak, jak se doopravdy stala a od faktu se odlišuje tím, že 

autor předávané informace doplňuje o kontext a odkazy pro pochopení souvislostí. 

V online prostoru jsou informace považovány za faktický obsah článku, blogu, příspěvku 

nebo jakékoliv jiné formy médií. Dalším druhem informace je dle této publikace názor. 

Názor je přesvědčení o určitém tématu zkreslené osobním přístupem a zkušeností 

s tématem. Dále se dělí na veřejné mínění a názor jednotlivce, což jsou oblasti, na které 

dezinformace často cílí. Třetí kategorií informací jsou nepravdivé informace neboli 

„misinformace“, které neodpovídají pravdě, nicméně nikoliv se snahou zmást čtenáře, ale 

kvůli prosté neinformovanosti autora, který informaci zveřejnil. Při srovnání s jinými 

zdroji o stejném tématu nebo s dalším vývojem událostí jsou odhalitelné a autor svůj výrok 

v mnoha případech opraví. Problém nastává ve chvíli, kdy se za tuto kategorii snaží skrýt 

dezinformace. Dezinformace je stejně jako nepravdivá informace kontrafaktuální, ale je tak 

vytvořena úmyslně s cílem ovlivnit názor čtenáře. Rovněž je často uváděna do 

emocionálního kontextu, který v čtenáři posiluje chuť se o dezinformaci podělit a předávat 

jí dál. Přijímání a šíření informací úzce souvisí s vytvářením názorů, čímž se dezinformace 

promítne do názoru a později i do chování čtenáře, který jí neodhalí.16  

Jiný přístup k dezinformacím zaujímá James H. Fetzer ve svém článku Disinformation: 

 
14 GRIMME, Christian, Mike PREUSS, Frank W. TAKES a Annie WALDHERR. Disinformation in Open Online 
Media [online]. Springer, Cham [cit. 2020-07-14]. ISBN 978-3-030-39626-8. Dostupné z: https://link-
springer-com.ezproxy.is.cuni.cz/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-39627-5.pdf 
15 GRIMME, Christian, Mike PREUSS, Frank W. TAKES a Annie WALDHERR. Disinformation in Open Online 
Media [online]. Springer, Cham [cit. 2020-07-14]. ISBN 978-3-030-39626-8. Dostupné z: https://link-
springer-com.ezproxy.is.cuni.cz/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-39627-5.pdf str 5 
16 Ibidem, s. 5-8 
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The use of false Information (Dezinformace: Použití nepravdivých informací)17, kde 

samotné dezinformace dělí do dvou kategorií podle typu šíření. První kategorií je falešná 

nebo špatná informace, která je uměle vytvořena a šířena zpravodajskou službou s účelem 

klamat, narušit nebo podkopat důvěru ve vládu, organizaci, případně jednotlivce. Druhou 

kategorií, je záměrné šíření nepravdivých informací jednotlivci, kteří za to mohou, ale 

nemusí být placeni, ale v každém případě mají specifický důvod nebo agendu proč tyto 

informace šířit a potírat pravdivé informace. Tyto jedince i obsah který šíří, nazývá autor 

dezinformačními agenty.18 Rozdělení dezinformací podle vzniku ale není stěžejní pro tuto 

práci, jelikož se zabývá jejich následky, a proto toto dělení zmiňuje, ale dále s ním 

nepracuje. Důležité je pro kontext práce zejména rozlišování mezi dezinformacemi, které 

jsou šířeny nebo vznikají za účelem oklamat, a nepravdivými informacemi, jež jsou 

výsledkem nepřesnosti a špatné informovanosti autora. Dezinformace totiž v první řadě 

podněcuje v tom, kdo jí přijímá, zvědavost a emoce. Často se jedná o šokující nebo 

fantastické zprávy budící vyhraněné a silné emoce nebo jednoznačně utvrzující v určitém 

názoru.  

Dezinformace jako součást hybridní války 

 Ve posledních letech byly dezinformace často spojovány s hybridní formou války, kdy 

nedochází pouze k násilí, ale i silné manipulaci. Koncept hybridní války počítá kromě 

vojenských operací i s nevojenskou formou, která protivníka donutí ke krokům, které by 

jinak neudělal. Alespoň jednou stranou konfliktu je stát a hlavní roli při dosažení cílů války 

hrají nevojenské prostředky, jako jsou ekonomické sankce, psychologické operace, 

embarga, teroristické činy nebo propaganda, v rámci které lze dezinformací využít. 

Hybridní vedení války nespočívá pouze v útoku na vojenské jednotky válečnými 

operacemi, ale i na politické struktury, státní orgány a správu. Tato forma války poškozuje 

systém dané země zevnitř a posiluje útočníkovu pozici. Dezinformace mohou být 

v takovém případě silnou součástí, jelikož skrze média mohou ovlivnit velké procento 

populace cílového státu19. 

 
17 FETZER, James H. Disinformation: The Use of False Information. Minds and Machines: Journal for Artificial 
Intelligence, Philosophy and Cognitive Science [online]. 2004, 14(2), 231-240 [cit. 2020-07-30]. DOI: 
10.1023/b:mind.0000021683.28604.5b. ISSN 09246495. 
18 FETZER, James H. Disinformation: The Use of False Information. Minds and Machines: Journal for Artificial 
Intelligence, Philosophy and Cognitive Science [online]. 2004, 14(2), 231-240 [cit. 2020-07-30]. DOI: 
10.1023/b:mind.0000021683.28604.5b. ISSN 09246495. 237-238 
19 Hybrid Warfare: A New Phenomenon in Europe’s Security Environment [online]. Aktualizované a 
rozšířené 2. vydání. Praha-Ostrava: Jagello 2000, 2016 [cit. 2020-07-14]. ISBN 978-80-904850-5-1. Dostupné 
z: http://data.idnes.cz/soubory/na_knihovna/A161212_M02_029_HH16_PP-EN-V1.PDF 



 

 

9 

 Vytváření názoru na témata, se kterými nemáme osobní zkušenost, spočívá ve 

zpracovávání dostupných informací. Dezinformace nás pak vedou ke špatnému úsudku. 

V tomto pojetí může záměrně šířená dezinformace skrz špatný úsudek vyústit ve špatná 

rozhodnutí, která mají svoje následky. Dezinformace jsou proto účinným nástrojem 

volebních kampaní, propagandy v nedemokratických systémech nebo lákadlem na otevření 

dalšího obsahu. Prakticky může ovlivnění dezinformací znamenat vše od upřednostnění 

jiné značky při nákupu, přes zvolení jiné strany až po radikalizaci a nenávist vůči 

menšinám, jiným kulturám nebo náboženstvím. V současné době je nejjednodušší 

platformou pro dezinformátory internet. Jedná se o škálu od dezinformačních webů, přes 

falešné profily na sociálních sítích, reklamy a alternativní média   až po řetězové emaily. 

Velké internetové společnosti a sociální sítě se snaží tyto informace filtrovat a do jisté míry 

blokovat, ale bohužel stejně tak, jak se vyvíjí systémy na odhalování např. falešných 

profilů, vyvíjí se i jejich zneužívání a obcházení.  

Šíření dezinformací státními aktéry 
Mnohé dezinformace jsou systematicky šířené státními aktéry, kteří využívají mediální 

prostor pro prosazení své politiky na území cizích států. V posledních letech se do širšího 

povědomí dostaly například reportáže investigativních žurnalistů, kteří pronikli do 

takzvaných trollích farem v Rusku. Tyto organizace zaměstnávají mladší populaci se 

znalostí cizích jazyků, aby skrze falešné profily na sociálních sítích šířili buďto provládní 

propagandu, nebo se snažili ovlivňovat veřejné mínění v zahraničí.20 Žurnalistky, kterým 

se do těchto organizací podařilo dostat, byly po odhalení vystaveny řádění internetových 

trollů a to do té míry, že dezinformacím, které o nich v následujících měsících po odhalení 

kolovaly, uvěřili často i jejich přátelé a rodina.21 Nicméně nejedná se pouze o ruský 

problém, přestože je dobrou ukázkou šíření vlivu přes sociální sítě. Ve státech 

s autoritativním vedením je propaganda a omezování svobody slova standartní praktikou. 

Sociální sítě umožňují rychlé šíření za hranice daného státu, aniž by dezinformátor musel 

opustit pracovní stůl. 

 Stoupající sofistikovanost dezinformačních operací může demonstrovat příklad z letošního 

 
20 MACFARQUHAR, Neil. Inside the Russian Troll Factory: Zombies and a Breakneck Pace. The New York 
Times [online]. 18. února 2018 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://www.nytimes.com/2018/02/18/world/europe/russia-troll-factory.html 
21 MAYNES, Charles. The trolls are winning, says Russian troll hunter. The World [online]. 13. března, 2019 
[cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://www.pri.org/stories/2019-03-13/trolls-are-winning-says-russian-troll-
hunter 
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března z ČÍny, kdy se uživatelům Instagramu začali ztrácet jejich účty a po jejich 

dohledání obsahovaly úplně jiný obsah, než jaký na nich původní majitelé sdíleli se svým 

okolím. Ukradené účty propagovaly čínskou politiku a původní informace o jejich uživateli 

zmizely, čímž algoritmus dané sociální sítě nastavený na odhalování nových falešných 

účtů neodhalil přeměnu existujícího účtu na falešný.22 V reakci na podobné způsoby šíření 

dezinformací vytvořila jedna z největších sociálních sítí Facebook seznam zemí, ve kterých 

se v případě šíření volební kampaně přes tuto síť musí její autor prokázat doklady ze země, 

ve které chce tuto kampaň šířit, a chtějí tyto podmínky v budoucnu rozšířit o další 

informace o šiřiteli příspěvků. V poslední době bylo na seznam zapsáno i pět balkánských 

zemí, ve kterých se letos mají uskutečnit volby a mohly by být ovlivněny aktéry ze 

zahraničí.23 To je od společnosti Facebook poměrně zodpovědný krok, jelikož balkánské 

státy se musí spoléhat při potírání dezinformací většinou samy na sebe nebo neziskové 

organizace, na rozdíl například od EU, která má proti šíření dezinformací a na jejich 

potírání svůj akční plán, který koordinuje postup orgánů Unie a členských států.24 

Následky dezinformací a boj proti nim 
Dezinformační vlivy není možné vztahovat pouze na státní aktéry nebo pouze na 

nedemokratické systémy. Dezinformace rozšiřují i jednotlivci, společnosti nebo strany. 

Může se jednat o daleko prostší důvody, než je geopolitická situace regionu, například 

vlastní obohacení. Některé dezinformace jsou vypouštěny pouze s cílem donutit jejich 

potencionálního přijímatele otevřít stránku, článek nebo video s dalším obsahem. Další 

obsah sice nemusí existovat, ale účelem je pouze donutit čtenáře „kliknout“ na odkaz, 

který z pravidla otevře nevyžádanou reklamu. Této formě falešných informací se říká 

„clickbait“. Podle rozhovoru Carla Millera z BBC s obchodníkem s dezinformacemi 

fungujícím na území Kosova, je šíření takových to clickbaitů značně výnosné, i když se 

zvyšujícím se počtem opatření proti tomuto druhu dezinformací se snižuje počet úspěšných 

 
22 KAO, Jeff a Mia Shuang LI. How China Built a Twitter Propaganda Machine Then Let It Loose on 

Coronavirus. Propublica [online]. 25.března 2020 [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: 
https://www.propublica.org/article/how-china-built-a-twitter-propaganda-machine-then-let-it-loose-
on-coronavirus 
23 NIKOLIC, Ivana. NEWS Facebook Extends Political Ads Rules to Balkans Before Elections. Balkan Insight 
[online]. Bělehrad, 6. března 2020 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://balkaninsight.com/2020/03/06/facebook-extends-political-ads-rules-to-balkans-before-elections/ 
24 ČESKÁ REPUBLIKA. Akční plán proti dezinformacím: Informační podklad ke společnému sdělení Akční plán 
proti dezinformacím a ke zprávě o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský 
přístup". In: . Praha: Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, 2019, Podklad k 
dokumentům Rady 15431/18 a 15475/18., s. 3-9 
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clickbaitů a tím pádem i zisk. Zároveň ale autor zmiňuje, že dle kontaktů z prostředí skupin 

šířících dezinformace si až 40 % mladých obyvatel Kosova přivydělává šířením těchto 

clickbaitů. To ale nelze považovat za příliš směrodatnou informaci.25 

V boji proti dezinformacím je kromě nadnárodních a neziskových organizací potírajících 

dezinformační vlivy důležité i kritické myšlení, práce se zdroji i jejich ověřování. Rozvoj 

kritického myšlení ve vzdělávacích institucích učí rozlišování a ověřování informací a 

stejně tak filtrování spolehlivých zdrojů od těch pochybných. Oba konce věkové škály 

populace jsou náchylnější k vnímání dezinformací jakožto pravdivých informací. 

Příkladem za všechny je smutný a mediálně velmi sledovaný příběh radikalizace českého 

seniora, který se rozhodl bránit svou vlast před návalem imigrantů způsobem, jež se stal 

velmi nebezpečným pro jeho spoluobčany. O přílivu neexistujících imigrantů se dozvěděl 

na dezinformačních webech a z propagačních materiálů jedné z politických stran 

v poslanecké sněmovně.26 Tento případ odhaluje jak sílu dezinformací, tak jak 

problematické je jim čelit. Většina populace až k radikálním krokům naštěstí nedojde, 

stejně jako neuvěří prvoplánové dezinformaci, kterou lze poměrně snadno vyvrátit (ve 

zmíněném případě prostým faktem, že na území České republiky se uprchlíci nenacházejí a 

země ani není jejich cílovou destinací). Zároveň je ale pravděpodobné, že většina populace 

nějaké dezinformaci během pohybu po internetu uvěří.  

 Nedávný průzkum agentury STEM vytvořil zajímavou škálu kategorií obyvatel ČR, kteří 

dezinformace šíří. Ze shrnutí průzkumu vychází, že zhruba 5% populace aktivně vyhledává 

a šíří medii zamlčované nebo zkreslené informace a dalších 10% obyvatel tyto informace 

vyhledává, ale nešíří je. Navzdory předpokladům se ale šiřitelé od sebe zásadně liší. 

Agentura šiřitele rozdělila do dvou podskupin spontánních a expertních šiřitelů. Spontánní 

šiřitelé šíří bez většího zkoumání cokoliv, co jim pomáhá udržovat sociální kontakty. 

Neprověřují fakta ani záměrně nešíří dezinformace. Spokojí se s tím, že všichni lžou a 

pravdy je nemožné se dobrat. Druhá skupina expertních šiřitelů má vysokou zpravodajskou 

gramotnost, ale i sklon ke konspiracím. Obdivují se alternativním médiím, čímkoliv 

kritickým vůči mainstreamovému mediálnímu toku, ale i například nezávislým ověřováním 

 
25 MILLER, Carl. Meeting Kosovo's clickbait merchants. BBC NEWS [online]. 10. září 2018 [cit. 2020-07-30]. 
Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-46136513 
26 První český terorista" dostal za pokácení stromů na koleje čtyři roky. Aktuálně.cz [online]. 14. ledna 2019 
[cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/senior-si-za-pokaceni-stromu-na-koleje-
ma-odpykat-ctyri-roky/r~1fa8571817da11e9beedac1f6b220ee8/ 
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faktů.27 

 Následující zpracovaná témata považuji za dostatečně mediálně propagovaná, aby bylo 

možné sledovat šíření dezinformací a jejich pohyb mediálním světem. Jedná se o témata 

politicky se vztahující ke Kosovu se značným mezinárodním přesahem a s mezinárodní 

diskusí. V rámci hypotézy by měla tato témata být ovlivněna dezinformacemi a jejich 

šíření by se mělo podepisovat na mediálním obrazu Kosova a na veřejném mínění jak 

uvnitř Kosova, tak na mezinárodní scéně. K takovým dezinformacím se často vyjadřují 

politická zastoupení států, organizací, ale i politici na regionální úrovni. 

Historie Kosova a její promítání do 

současných kosovských médií 
Pro pochopení současného politického a mediálního prostředí Kosova je nutné alespoň 

stručně shrnout historii vzniku tohoto státu, složení jeho obyvatelstva a kulturní zázemí. 

Největší část populace Kosova tvoří Albánci, kterých je přes 88 %. Druhou největší 

etnickou skupinou v Kosovu jsou Srbové zastoupení přibližně 7 % populace. Historie 

předcházející vzniku Kosova se zaobírá převážně těmito dvěma národy. Zbývajících 5 % 

obyvatel se dělí mezi romskou, tureckou, egyptskou, aškalskou, bosenskou a goranskou 

komunitu v Kosovu.  

Stručné shrnutí a výklad kosovských dějin je poměrně těžkým úkolem, neboť různé 

nacionálně-založené výkladové linie se v jejich interpretaci značně rozcházejí. Výkladové 

verze se různí podle etnické příslušnosti a náboženství, a to v případě historických událostí 

i aktuálního dění v kosovských médiích. Jedná se tak o celou škálu různých interpretací 

historie od glorifikování Osmanské říše Turky, přes argument, že Albánci žili na území 

Kosova po staletí, až po srbský pohled na věc propagující Kosovo jako základ srbského 

státu a ortodoxní církve Srbska. Nacionálně-založené výkladové konstrukce se vztahují již 

na období středověku, pro tuto práci je ale zásadní období od konce druhé světové války do 

současnosti. Důležitými milníky přitom byly změna statusu Kosova v rámci Jugoslávie 

v roce 1974, kosovská válka a intervence OSN v roce 1998-1999, vyhlášení nezávislosti 

v roce 2008 a současné kauzy, které budou v budoucnu zkoumány historiky.  

 
27 STEM. Šiřitelé dezinformací. STEM [online]. 23. června 2020 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://www.stem.cz/siritele-
dezinformaci/?fbclid=IwAR3YArq6g5vmtbDlFcb0crCF2xsVuOFvp4f6KP5JQr1FyGtIkWSxIiq0LK4 
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Kosovo v druhé polovině 20. století 
Po druhé světové válce se stalo Kosovo součástí Titovy komunistické Jugoslávie. Oproti 

válečným letům, kdy byla díky italské okupaci v Kosovu podporována albánská etnika, se 

po nástupu komunismu obnovila srbská dominance z meziválečných let a albánské kořeny 

většiny obyvatelstva byly potlačovány vládou.28 Během let 1945-1966 byly různou formou 

nátlaku komunistického systému z Jugoslávie, Kosovo nevyjímaje, vyhosťovány miliony 

Albánců, většinou do Turecka29. I tak zůstali etničtí Albánci v oblasti kosova majoritou.30 

V Kosovu zůstalo několik Albánských nelegálních politických organizací, které 

nesouhlasily s diskurzem komunistické budoucnosti Kosova, ale ty byly potlačovány 

tajnou policií. Už v roce 1968 probíhali v Kosovu demonstrace za vznik republiky Kosovo. 

Určité formy nezávislosti se Kosovo dočkalo až v roce 1974, kdy Kosovo a Vojvodina 

získaly status autonomní oblasti v rámci Srbska s pravomocemi podobnými jednotlivým 

členským republikám Jugoslávie. Jednalo se o větší míru autonomie v ekonomických 

rozhodnutích a v určité míře i v zahraniční politice. Podle kosovských vzdělávacích 

prostředků by k této formě nezávislosti nedošlo bez protestů v roce 1968. V následujících 

letech se snažila kosovská vláda získat autonomii na Srbsku, a to se snažilo naopak 

autonomii Kosova snížit. Vztahy mezi Srbskem a kosovskými Albánci se ještě zhoršily po 

demonstracích v roce 1981, které byly Jugoslávskou vládou považovány za 

kontrarevolucionářské. Srbsko po nich rozjelo masivní kampaň ve snaze očernit kosovské 

Albánce a upevnit svou pozici nad Kosovem. Albánci byli obviňováni ze znásilňování, 

vražd s etnickým podtextem a krádeží, i když množství těchto zločinů v Kosovu bylo 

mnohem menší než v jiných částech Jugoslávie. 

 
28  
JURA, C. KOSOVO - HISTORY AND ACTUALITY. AGORA International Journal of Juridical Sciences [online]. 
2013, 3, 78-84 [cit. 2020-07-30]. ISSN 1843570X. Dostupné z: 
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6157db14-a417-4135-aded-
c1ebec833e49%40sdc-v-sessmgr03, s. 80-82 
29 Kosovo: Historical Background to the Current Conflict, report, June 3, 1999; Washington D.C.. 
(https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc819886/: accessed July 29, 2020), University of North 
Texas Libraries, UNT Digital Library, https://digital.library.unt.edu; crediting UNT Libraries Government 
Documents Department. 
30  
JURA, C. KOSOVO - HISTORY AND ACTUALITY. AGORA International Journal of Juridical Sciences [online]. 
2013, 3, 78-84 [cit. 2020-07-30]. ISSN 1843570X. Dostupné z: 
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6157db14-a417-4135-aded-
c1ebec833e49%40sdc-v-sessmgr03, s. 80-82 
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Cesta ke konfliktu 
Na konci roku 1988 protestovaly tisíce Albánců proti obávanému zrušení autonomie 

v rámci Miloševićova Srbska. Po těchto protestech bylo zadrženo mnoho učitelů, umělců a 

intelektuálů, kteří byli považováni za strůjce protestů. Navzdory protestům Srbsko 

kosovskou autonomii zrušilo se schválením kosovské samosprávné vlády s albánskou 

většinou (za silného dozoru srbské policie a armády). V následujících měsících se 

zformovala protestní Demokratická Liga Kosova, která se stala největší politickou stranou 

v Kosovu. V červenci roku 1990 prohlásili členové Kosovského shromáždění s podporou 

DLK Kosovo za republiku v rámci Jugoslávie. Na to Srbsko zareagovalo obsazením 

veškerých legislativních, výkonných a soudních institucí. Dva měsíce na to vyhlásilo 

Kosovské shromáždění Ústavu Kosovské republiky. Poté proběhlo referendum o uznání 

Kosova jako nezávislého států s právem připojit se k Jugoslávii. Tuto ústavu ale později 

Kosovo upravilo a vymazalo z ní veškeré styky s Jugoslávií. V tomto období se pod 

záštitou DLK vytvořil systém paralelních institucí k srbským vládním. Ten fungoval 

nenásilně až do poloviny 90. let. V roce 1996 podepsali zástupci DLK se srbskou vládou 

dohodu o návratu dětí do státních škol. V následujících letech se stupňovala agrese jak ze 

strany srbské vlády a jejich orgánů, tak ze strany separatistických albánských skupin 

v Kosovu. Těm byly navíc z Albánie dodávány zbraně, čímž se eskalace násilí urychlila.31  

Srbsko-kosovská válka 
 V létě roku 1998 se staly vzájemné střety kosovských Albánců a srbské vlády 

humanitárním problémem, který začal poutat pozornost mezinárodního společenství a 

vyvolal aplikaci charty OSN. Na konci roku 1998 provedlo Srbsko ofenzívu proti ze 

separatistických hnutí vzniknuvší Kosovské osvobozenecké armádě na základě stále se 

stupňující agrese obou stran.32 V následující srbsko-kosovské válce páchalo Srbsko 

masakry hraničící s genocidou albánské populace Kosova. I Kosovská osvobozenecká 

armáda, která podnikala bombové atentáty a ozbrojené přepady proti srbským obranným 

jednotkám a domnělým i skutečným kolaborantům z řad Albánců, používala násilí na 

 
31  
JURA, C. KOSOVO - HISTORY AND ACTUALITY. AGORA International Journal of Juridical Sciences [online]. 
2013, 3, 78-84 [cit. 2020-07-30]. ISSN 1843570X. Dostupné z: 
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6157db14-a417-4135-aded-
c1ebec833e49%40sdc-v-sessmgr03, s. 80-82 
32 Ibidem, s. 81 
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civilním obyvatelstvu na „očištění“ albánských vesnic v Kosovu od Srbů a jiných etnik. 33 

Proti násilnostem vzniklo kromě Kosovské osvobozenecké armády několik dalších 

kosovských organizací jako např. Ozbrojené síly republiky Kosovo nebo Národní hnutí za 

osvobození Kosova. Tyto organizace prováděly proti srbské armádě guerillové operace 

s cílem upoutat pozornost NATO a donutit ho k zásahu proti Srbsku. NATO nakonec 

zasáhlo v rámci své mise za ukončení války v Kosovu. 

O ukončení konfliktu se nejdříve jednalo ve francouzském Rambouillet, ve kterém 

Albánská delegace podepsala dohodu, dle které zůstává Kosovo autonomní oblastí v rámci 

Jugoslávie, ale nikoliv v rámci Srbska. Nato začala srbská armáda dělat etnické čistky, 

které zahájily masovou emigraci Albánců do okolních států. Válečné zločiny a zločiny 

proti lidskosti páchaly obě strany. NATO v březnu 1999 provedlo kontroverzní 

bombardování, které mělo konflikt ukončit demonstrací síly a donutit srbské jednotky 

opustit území Kosova. Kosovo bylo zařazeno pod administrativu OSN podle rezoluce 

1244. OSN byla zodpovědná za demilitarizaci Kosovské osvobozenecké armády a za 

vytvoření podmínek pro návrat uprchlíků zpět do země. Srbsko ani Kosovo neuznalo, že 

by jejich ozbrojené síly zabily jediného vojáka opoziční strany, a pouze poukazují na 

zločiny druhé strany bez vlastní sebereflexe. 

O období válečného konfliktu v Kosovu se nejvíce různí informace v různých vzdělávacích 

materiálech podle země původu. Zároveň mají všechny zastoupené strany stále své 

kostlivce ve skříni a válečné zločiny a zločiny proti lidskosti jsou často předhazovány i 

v současnosti politickým kandidátům ať už s cílem odhalit jejich provinění, nebo je pouze 

zdiskreditovat. Konec Kosovské války v srpnu 1999 neukončil migraci obyvatelstva. 

Mnozí odešli s odchodem srbských vojsk ze strachu z represí, pronásledování a pomsty.  

Od války k nezávislosti 
V následujících letech po začátku druhého tisíciletí se ještě několikrát zvedla vlna etnické 

nesnášenlivosti, která měla za následek další emigraci ze země, například během 

albánských nepokojů v roce 2004.  

V roce 2006 začala pod záštitou OSN jednání vedená zvláštním vyslancem OSN Marthiim 

Athisaarim. Ten vytvořil v roce 2007 plán, který nemluvil přímo o samostatnosti Kosova, 

 
33 Kosovo: Historical Background to the Current Conflict, report, June 3, 1999; Washington D.C.. 
(https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc819886/: accessed July 29, 2020), University of North 
Texas Libraries, UNT Digital Library, https://digital.library.unt.edu; crediting UNT Libraries Government 
Documents Department. 
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nicméně o takové míře autonomie na Srbsku, která zajišťovala Kosovu vlastní správní 

orgány a vládu34. Jednání byla zdlouhavá, protože i přes progres v technických aspektech 

dohody zůstával názor na nezávislost diametrálně rozdílný.35 O dalším vývoji měla 

rozhodnout rezoluce OSN která vycházela z Athisaariho plánu, ale musela projít 

schválením bezpečnostní rady OSN.36 Tam měla jistou podporu ze strany USA a 

Spojeného království, ale musela být čtyřikrát upravena, a přesto byla vetována Ruskem, 

které je jedním z pěti stálých členů Rady Bezpečnosti. V tomto období narůstalo napětí 

ohledně budoucnosti Kosova jak mezi Srbskem a Kosovem, tak na mezinárodní úrovni. 

Rusko odmítalo podpořit Athisaariho plán, dokud nebude přijatelný jak pro Srbskou, tak 

Kosovskou stranu. Athisaari se nakonec rozhodl ukončit své působení v OSN, jelikož 

neviděl možné řešení situace. 

I přes neúspěch jednání v roce 2008 vyhlásilo Kosovo jednostrannou nezávislost na 

Srbsku.37 Část srbského obyvatelstva na protest proti tomuto rozhodnutí emigrovala a část 

se proti vyhlášení nezávislosti bouřila.38  

Problémy s uznáním nezávislosti 
Srbsko oficiálně odsoudilo vyhlášení nezávislosti a deklarovalo, že použije všechny 

diplomatické mírové prostředky na to, aby nezávislost Kosova anulovalo.39 Srbská vláda se 

rozhodla podat žádost o přezkoumání deklarace nezávislosti k Mezinárodnímu soudnímu 

dvoru v Haagu a přesvědčovala členy Valného shromáždění o nezákonnosti deklarace.40 Po 

dlouhých jednáních nakonec vynesl soud v roce 2010 rozhodnutí, ve kterém stojí, že 

jednostranné vyhlášení nezávislosti není porušením mezinárodního práva. Nehledě na to 

 
34JUSIC, Tarik a Kristina IRION. Media Constrained by Context: International Assistance and 

Democratic Media Transition in the Western Balkans. 2018. ISBN 9789633862605. s. 91-94 
35  
UN frustrated by Kosovo deadlock. BBC NEWS [online]. 9. listopadu 2006 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6034567.stm 
36 GÁLOVÁ, Lucia. Ahtisaariho plán pre Kosovo. Almanach (Actual Issues in World Economics and Politics) 
[online]. 2007, 2(1), 90 [cit. 2020-07-30]. ISSN edsrep. Dostupné z: 
https://ideas.repec.org/a/brv/almnch/v2y2007i1p90-100.html 
37 Kosovo MPs proclaim independence. BBC NEWS [online]. [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249034.stm 
38 GOLLUST, David. US Pleased With Post-Independence Progress in Kosovo. Voanews [online]. 2. července 
2008 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20080803222222/http:/www.voanews.com/english/2008-07-02-voa66.cfm 
39 ROHAN, Albert. Kosovo's path to independence. European Council on foreign relations [online]. 2. února 
2018 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_kosovos_path_to_independence 
40 “UN Court Hears Kosovo Independence Case,” BBC News, 1. prosince 2009, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8387631.stm  
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jak Kosovo, tak Srbsko již před vynesením rozsudku deklarovali, že budou svá stanoviska 

nehledě na výsledek soudu prosazovat dál.41  

První společné jednání mezi Srbskem a Kosovem po vyhlášení nezávislosti proběhlo 

v roce 2011 na popud srbské vlády. Obě strany došly ke konsensu v některých praktických 

záležitostech, jako byl volný pohyb osob, vzájemné uznávání vzdělávacích diplomů a 

titulů. Další setkání a vyjednávání probíhala po celý rok 2011 a 2012, kdy se postupně 

přecházelo od jednodušších rozhodnutí, která primárně pomáhala životu obyvatel, na 

sporná témata o osudu severního Kosova s početnou Srbskou komunitou a dalších 

oblastech sporu.42 V roce 2013 přistoupily obě strany na jednání o normalizaci vztahů pod 

záštitou EU, ale tato jednání nevedla vždy ke zdaru. Jednou ze zásadních dohod se stala 

dohoda o autonomii etnických Srbů v severním Kosovu. Tato dohoda vedla k uklidnění 

nepokojů v severním Kosovu, kde dokonce před uzavřením dohody fungoval 

separatistický systém paralelní ke kosovské vládě.43 V roce 2015 vyřešilo Kosovo se 

Srbskem vzájemné spory a rozepře v oblasti telekomunikací a energetiky, čímž se Kosovo 

snížilo svou materiální závislost na Srbsku.44 

Oficiální dohoda o uznání nezávislosti je ze srbské strany stále nemyslitelná, a ani 

v praktických ohledech nejsou jednání vždy úspěšná. Mezi Prištinou a Bělehradem 

například stále neexistuje infrastruktura zajišťující rychlé spojení, zatímco mezi Prištinou a 

Tiranou v Albánii roste dálnice. Ochlazení ve snahách o normalizaci vztahů vzniká 

neshodou v některých zásadních otázkách.  Radikální nesouhlas se projevuje jak na straně 

kosovských politických kruhů, tak na straně srbské vlády.45 Navíc současný prezident 

Srbska Aleksandar Vučić prohlásil, že Srbsko nikdy neuzná Kosovo jako samostatný stát a 

z obou stran se ozývala obvinění o podvodech a neserióznosti jednání.46 

 
41 Peter Beaumont, “Kosovo’s Independence Is Legal, UN Court Rules,” Guardian, 22. července 2010. 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/22/kosovo-independence-unruling (accessed February 13, 
2013). 
42 Serbia and Kosovo sign deals. Aljazeera [online]. 3. července 2011 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://www.aljazeera.com/news/europe/2011/07/201172202625940367.html 
43 ALLCOCK, John B. a John R. LAMPE a kolektiv. Kosovo. Encyclopædia Britannica [online]. , Self-declared 
independence [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://www.britannica.com/place/Kosovo/Self-declared-
independence  
44 Ibidem 
45 Bruselské jednání o vztazích Srbska a Kosova skončilo fiaskem. Padla slova o výhrůžkách a podvodech. 
ČT24 [online]. 7. srpna 2018 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2588320-
bruselske-jednani-o-vztazich-srbska-a-kosova-skoncilo-fiaskem-padla-slova-o-vyhruzkach 
46 Ibidem 
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Mediální scéna Kosova 

Nezávislá mediální scéna Kosova a její štěpení  
Na vytvoření nezávislé mediální scény v Kosovu měla značný podíl Organizace Spojených 

Národů v rámci své mise UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) v Kosovu, jejíž 

třetí pilíř se věnoval demokratizaci a budování demokratických institucí a byl svěřen 

organizaci OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). Tato organizace 

napomohla vytvoření několika klíčových institucí, které spravují kosovskou mediální 

scénu. Patři mezi ně Radio Televize Kosovo (RTK) spravující televizní a rádiové vysílání, 

Dočasný komisař pro sdělovací prostředky, který byl předchůdcem Nezávislé mediální 

komise, a také Rada pro tištěná média, která se zástupci jednotlivých médií diskutuje o 

sdělovacích prostředcích. Budování těchto organizací a jejich podpora začala již v roce 

1999, tedy poměrně dlouho před vyhlášením nezávislosti. 

Tento proces pomohl liberalizaci médií v Kosovu a jejich šíření, ale zároveň vedl 

k přesycení mediálního trhu a snížení příjmů z něho. Tato fáze pomoci skončila v roce 

2005, kdy postupně přešla ve třetí fázi, která spočívá v omezení mezinárodní mediální 

pomoci, přičemž některé funkce převzaly projekty vytvořené Evropskou Unií. To šlo ruku 

v ruce s předáváním zodpovědnosti za mediální instituce místní vládě. V Kosovu se 

omezená mediální pomoc zaměřuje výhradně na podporu médií minoritních skupin, což 

přispívá k dalšímu štěpení mediálního prostředí47. To se štěpí jak jazykovými bariérami, 

podle národnostních linií, tak i náboženským vyznáním a politickou orientací. Navíc se 

tyto kategorie různým způsobem překrývají. 

Mediální scéna Kosova je v důsledku zmíněných etnických, náboženských i jazykových 

bariér značně rozstříštěná. Fenoménem fragmentace publika se zabývá práce Štěpení 

mediálního publika v Kosovu v éře internetu (Fragmentation of the Media Audience in 

Kosovo in the Era of the Internet) ve které její autor Alban Zeneli osvětluje důvody 

rozštěpení publika a ukazuje popularitu jednotlivých médií v současné populaci Kosova. 48  

Z tohoto výzkumu vyplývá, že téměř 60 % kosovské populace využívá sociální média více 

než třikrát denně. Internetové portály používá více než třikrát denně přibližně 34 % 

 
47 Ibidem, s. 275 
48 ZENELI, Alban. FRAGMENTATION OF THE MEDIA AUDIENCE IN KOSOVO IN THE ERA OF THE INTERNET. 
Romanian Review of Political Sciences [online]. 2020, 17(2), 53-63 [cit. 2020-07-14]. ISSN 18412300. 
Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=6157db14-a417-4135-
aded-c1ebec833e49%40sdc-v-sessmgr03, s.60-62 
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obyvatelstva.49To znamená velké rozštěpení komunikačních zdrojů, mezi kterými je i 

určité procento vyloženě dezinformačních kanálů a velké množství neověřených zdrojů. 

Dále tato práce poukazuje na to, že přijímání informací z nových médií a čerpání informací 

ze sociálních sítí nahrazuje u mladé populace tradiční média.50 Nová média a sociální sítě 

otevírají nové prostředky distribuce dezinformací a zvyšují rychlost jejich pohybu, což 

dává prostor zahraničním vlivům publikovat ve velmi široké škále kanálů mnoho druhů 

dezinformací s možností rychlého šíření. 

 Proruský narativ v kosovských médiích 
Politická i zpravodajská kultura Kosova se výrazně odvíjí od mezinárodního postavení 

Kosova. Stabilita Kosovského státu závisí na mezinárodním uznání a přístupu do klíčových 

mezinárodních organizací jako je OSN nebo v dlouhodobém horizontu NATO. To 

v zásadě potvrzuje západní směřování země, která se ale potýká se značným vlivem 

zahraničních aktérů. Na problematiku vměšování se zaměřuje projekt Western Balkans at 

the Crossroads realizovaný Prague Security Studies Institute v letech 2018-201951, který 

poukazuje na rozšiřování dezinformací a ovlivňování veřejného mínění v Kosovu proti-

západními narativy, což je v rozporu s prozápadním směřováním vlády. Část šířených 

dezinformací pochází z médií s přímou návazností na Rusko jako Russia Today nebo 

Sputnik. Sputnik vede ruská mediální agentura, která má srbskou pobočku se sídlem v 

Bělehradě, jí produkovaný obsah je často přebírán lokálními srbskými médii a koluje na 

sociálních sítích. Tímto dalším šířením ruské soft power, neboli „měkké síly“ která pomocí 

nepřímých politických a kulturních vlivů působí na jiné subjekty52, dochází ke 

zveřejňování protizápadního obsahu s cílem odklonit veřejné mínění od Evropy a 

nasměrovat ho k Rusku. 

 Prorusky orientované zprávy se zaměřují většinově na Srby na Balkáně. Ruská zahraniční 

politika je oporou srbskému pohledu na Kosovo a často se v tomto duchu vyjadřuje. 

Kosovští Srbové se díky jazykové bariéře většinou spoléhají spíše na srbsky dostupná 

média, mezi která patří i dezinformační weby a média šířící proruský narativ. Ta šíří 

 
49 Ibidem, s. 62 
50 Ibidem, s. 62 
51 CHRZOVÁ, Barbora, Anja GRABOVAC, Martin HÁLA a Jan LALIĆ. Western Balkans at the Crossroads: 
Assessing Influences of Non-Western External Actors [online]. Praha: Prague Security Studies Institute, 2019 
[cit. 2020-07-30]. Dostupné z: http://www.pssi.cz/download/docs/682_final-publication.pdf 
52 FLANDEROVÁ, Linda. Soft power: mít či nemít? Ústav mezinárodních vztahů Praha [online]. [cit. 2020-07-
30]. Dostupné z: https://www.iir.cz/article/soft-power-mit-ci-nemit# 
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informace, které staví kosovské Srby do postavení utlačovaných až ohrožených, kteří by 

měli mít větší politické zastoupení a silnější hlas.53 Média v Kosovu nemají v mnoha 

aspektech dostatečnou míru nezávislosti i přes vládní snahu o nezávislou mediální scénu, a 

proto je těžké zabránit šíření zahraničních vlivů. 

Vlivem Ruska v médiích se zabývá i práce The image of Russia in the Kosovo media 

discourse: comparison between the public and the private media (Obraz Ruska v 

kosovském mediálním diskurzu: srovnání mezi veřejnými a soukromými médii)54, ve které 

její autor Muhamet Mavraj srovnává mediální obraz Ruska v soukromých a ve 

veřejnoprávních médiích v Kosovu. Z jeho výzkumu vychází, že soukromá média mají 

tendenci ukazovat Rusko skrze dominantní postavu prezidenta Vladimíra Putina jako silný 

stát se silným vůdcem a v kontrastu s tím vyobrazovat EU a USA jako slabé konkurenty. 

Naproti tomu z veřejnoprávního média vychází obraz Ruska racionálnější a neutrálnější. 

Zobrazuje Rusko jako silného spojence Srbska, a dokonce jako šiřitele vlivu a vlastní 

propagandy na západním Balkáně. Svou práci autor ukončuje tím, že tento druh 

zobrazování Ruska a šíření proruského narativu, může vést k manipulaci, politickému 

zneužití populistickými stranami až k radikalizaci společnosti.55 

Vliv Tureckých telenovel na veřejné mínění obyvatel 

Kosova 
 Dalším státem, který má v Kosovu a obecně na Balkáně své zájmy je Turecko. Oproti 

velkému podílu Ruska na médiích je v Kosovu pouze jeden turecký televizní a jeden 

rozhlasový kanál. Mediální aféry se snahou ovlivnit veřejnost se objevují v návaznosti na 

určitá témata, nikoliv systémově, a to většinou ze strany tureckých velvyslanců v Kosovu 

prosazujících rozhodnutí tureckého prezidenta Erdogana.56 Značné popularitě se ale těší 

turecké telenovely (soap operas). Ty většinově ukazují Turecko v lepším světle a odkazují 

 
53 CHRZOVÁ, Barbora, Anja GRABOVAC, Martin HÁLA a Jan LALIĆ. Western Balkans at the Crossroads: 
Assessing Influences of Non-Western External Actors [online]. Praha: Prague Security Studies Institute, 2019 
[cit. 2020-07-30]. Dostupné z: http://www.pssi.cz/download/docs/682_final-publication.pdf, s. 6 
54 TAHIRI, Lindita a Muhamet MAVRAJ. The The image of Russia in the Kosovo media discourse: comparison 
between the public and the private media. Informacijos Mokslai [online]. 2019, 86 [cit. 2020-07-10]. DOI: 
10.15388/Im.2019.86.24. ISSN 13920561 
55 TAHIRI, Lindita a Muhamet MAVRAJ. The The image of Russia in the Kosovo media discourse: comparison 
between the public and the private media. Informacijos Mokslai [online]. 2019, 86 [cit. 2020-07-10]. DOI: 
10.15388/Im.2019.86.24. ISSN 13920561 37-38 
56  CHRZOVÁ, Barbora, Anja GRABOVAC, Martin HÁLA a Jan LALIĆ. Western Balkans at the Crossroads: 
Assessing Influences of Non-Western External Actors [online]. Praha: Prague Security Studies Institute, 2019 
[cit. 2020-07-30]. Dostupné z: http://www.pssi.cz/download/docs/682_final-publication.pdf, s. 6 
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se na jakousi nostalgii po Osmanské říši. Jejich vysílání na televizních kanálech má své 

komerční důvody, ale zároveň mohou být považovány za nástroj turecké soft power, 

jelikož některé jsou v rámci šíření dobrého jména Turecka přímo financované tureckou 

vládou. 

Kromě zlepšení představ o Turecku slouží telenovely často i k jakémusi přepisování 

historie, nerealistické prezentaci historických period a glorifikaci tureckých vládců. 

Například velmi populární je telenovela Payitaht Abdulhamid, která vyobrazuje sultána 

Abdulhamida II. jakožto ctnostného vládce v kontrastu s dravými evropskými mocnostmi, 

jež společně se sionisty a liberálními intelektuály rozvracejí osmanskou říši.57 Jiné naopak 

přislibují světlé zítřky v Turecku.58 Například turecká telenovela Aci Hajat, ve které je 

hlavní postavou kosovský Albánec, emigrující do Turecka, byla svého času 

nejsledovanějším pořadem kosovské televize se sledovaností přes 50 % obyvatelstva.59 

Turecké telenovely vytěsnily latinskoamerické, jelikož jsou divákům z balkánských zemí 

kulturně i jazykově bližší. V poslední dekádě vysílala téměř každá televizní stanice na 

Balkáně alespoň jednu tureckou telenovelu. V roce 2014 bylo Turecko dokonce druhým 

největším exportérem televizních seriálů na světě. Svou sledovanost si turecké telenovely 

získávají realistickými postavami, se kterými se obyvatelstvo ztotožní, nenásilným dějem i 

jazykovou přístupností, jelikož jsou často dabované. Dalším důvodem je také zmíněná 

kulturní blízkost z dob osmanské říše, či náboženské propojení v rámci islámu, který 

zobrazují v harmonii s tradicemi, demokracií i pokrokářstvím.60 Některé turecké telenovely 

zkreslují skutečnost nebo přepisují historii, ale nemůžou být považovány za hodnotný 

informační zdroj. Turecký vliv se tak omezuje spíš na kulturní prostředí než na šíření 

dezinformací o aktuálním dění. Problémovější jsou nepřesnosti novinářů a zpravodajů, 

které se dostanou do veřejného prostoru bez korektury. 

 
57 MORINA, Die a Hamdi Firat BUYUK. Turkish Series About Sultan Causes Concern in Kosovo. BalkanInsight 
[online]. 12. března 2018 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://balkaninsight.com/2018/03/12/turkish-
series-about-sultan-causes-concern-in-kosovo-03-09-2018/ 
58 ELY, Nicole. Much-loved Soaps Polish Turkey’s Image in Balkans. BalkanInsight [online]. Prague, 18. června 
2019 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://balkaninsight.com/2019/06/18/much-loved-soaps-polish-
turkeys-image-in-balkans/?fbclid=IwAR19--
6KbNWMTktb7l4N1ZTx7S4OFq85MDS5X1bpT4htHydM597Yf0UsoDY 
59 Turkish Soap Opera Top Kosovo Show. BalkanInsight [online]. 28. července 2009 [cit. 2020-07-30]. 
Dostupné z: https://balkaninsight.com/2009/07/28/turkish-soap-opera-top-kosovo-show/ 
60 ELY, Nicole. Much-loved Soaps Polish Turkey’s Image in Balkans. BalkanInsight [online]. Prague, 18. června 
2019 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://balkaninsight.com/2019/06/18/much-loved-soaps-polish-
turkeys-image-in-balkans/?fbclid=IwAR19--
6KbNWMTktb7l4N1ZTx7S4OFq85MDS5X1bpT4htHydM597Yf0UsoDY 
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Problémy kosovských médií 
Problémem kosovských médií se zdá být kvalita a ověřování informací. Podle šéfredaktora 

Pristina Insight Eraldina Falziu dochází chybami samotných novinářů k šíření nepravd. 

S tím spojuje i vizuální dezinformace, které neodpovídají události ať už geograficky, 

tematicky nebo časově. Dle jeho názoru se dezinformace šíří kombinací špatné 

informovanosti, jazykové bariéry mezi srbským a albánským obyvatelstvem, politických 

bojů i problematických vztahů se Srbskem. Státní orgán Rady pro tištěná média sice 

shromažďuje nejvýznamnější média v Kosovu a přináší společnou diskusi, rozhodnutí i 

protiopatření, ale jeho členy nejsou zástupci internetových portálů s dezinformacemi. 

Podotýká rovněž, že k šíření dezinformací v rámci politického boje o moc přispívají i 

politici.61  

Jeho názor podporuje v některých aspektech i průzkum organizace IREX. Ta hodnotní 

svobodu slova, zpravodajskou profesionalitu, různorodost zdrojů, podpůrné instituce a 

vedení jednotlivých médií. Tyto aspekty pak sleduje a vydává reporty srovnávající index 

těchto hodnot v jednotlivých letech.62 Z jejich reportu za rok 2019 vychází, že v rámci 

přesunu od tisku k online médiím uvolnily etické standardy novinářů, kteří nedostatečně 

prověřují zdroje a v online prostoru často pouze kopírují informace z jiných neověřených 

zdrojů. Je zde rozšířené přesvědčení, že důležité je hlavně publikování informací v reálném 

čase na úkor ověřování pravdivosti informací. To vede k tomu, že velké množství médií 

cituje stejný zdroj pouze proto, že o aktuálním tématu zveřejnil informace, nezávisle na 

jeho ověřitelnosti a pravdivosti. Online média se tak stávají prostorem, kde jsou aktuální 

prohlášení politických činitelů nebo úředníků často uváděny jako nejnovější zprávy nebo 

nejnovější vývoj.63 

 Z dalšího argumentu v průzkumu IREX vychází, že kosovští žurnalisté mají problém jak 

se zmíněním citováním v online prostoru, tak s terminologií, která by tento proces 

usnadnila. Většina médií v Kosovu totiž cituje informace získané online pouze jako online 

 
61 Eraldin Fazliu: In Kosovo the most common disinformation comes from the politicians. META.MK [online]. 
15. června 2019 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://meta.mk/en/eraldin-fazliu-in-kosovo-the-most-
common-disinformation-comes-from-the-politicians/ 
62 GASHI, Kreshnik, Besa LUCI a Ardita ZEJNULLAHU a kol. MEDIA SUSTAINABILITY INDEX 2019: KOSOVO AT 
A GLANCE [online]. IREX, 2019 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2019-kosovo.pdf, s. 
2 
63 GASHI, Kreshnik, Besa LUCI a Ardita ZEJNULLAHU a kol. MEDIA SUSTAINABILITY INDEX 2019: KOSOVO AT 
A GLANCE [online]. IREX, 2019 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2019-kosovo.pdf, s. 
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portály. Což sice velmi zjednoduší odkazování na původní zdroj informace, ale zároveň se 

nerozlišuje mezi online verzí novin, časopisů nebo např. informací zpravodajské agentury. 

Kromě toho u samotných online médií bývá velmi náročné zjistit, kdo je majitelem nebo i 

zaměstnancem. Transparentnost vlastnictví je stále nízká a zároveň jsou média nebo 

mediální organizace u kterých jsou majitelé známí jako např. zmíněná RTK díky 

financování státem obviňovány z politických zásahů a zaujatosti. Většina médií má svůj 

etický kodex a ta, jež jsou součástí Tiskové rady Kosova, se rovněž zavazují k dodržování 

určitých standardů. Bohužel jsou ale média často napojena na politické strany či 

organizace nebo jimi financována a některá témata jsou v rámci vztahu s majitelem 

nepublikovatelná nebo alespoň editovaná.  

Naopak pozitivní vliv internetu na mediální prostor spočívá v již zmíněné diverzitě. Jinými 

slovy díky internetu vzniká mnoho nových úzce specializovaných médií, která mohou ve 

svém tematickém okruhu probírat témata do větší hloubky. S kvalitou médií souvisí i 

výdělek samotných novinářů, kteří si stěžují na dlouhodobě nízký příjem. V jednom 

případě dokonce otevřeně vystoupili proti televiznímu kanálu Tribuna kvůli 

několikaměsíčnímu zpoždění mzdy, daní a dalších poplatků.64  

Finanční situace mediálních kanálů a podnikání v médiích se v posledních letech v Kosovu 

nijak výrazně nezlepšily, a tak jsou veřejná média závislá čistě na státním rozpočtu a 

komerční většinou na reklamě. Financování je samozřejmě důležitým aspektem 

nezávislosti médií, a proto se jak projekty EU, tak mezinárodních organizací a dárců 

zapojují přispíváním na některá média a podporou jejich různorodosti. Cílem je 

diverzifikace příjmů a prostředků a tím i větší odpoutání od vlivu majitele na zaměstnance. 

Zároveň probíhají snahy o vzdělávání mladých novinářů v online prostředí a podpora 

kritického myšlení, které by v budoucnu mělo pomoci novinářům filtrovat nepravdivé 

informace a dezinformace a lépe zpracovávat online zdroje.  

Kosovská média mají zastání v podpůrných organizacích, které se snaží chránit práva 

novinářů, propagovat kvalitní žurnalistiku, a to jak v albánské, tak srbské komunitě. 

Například Asociace kosovských novinářů, která je důležitou organizací podporující 

nezávislá média v Kosovu, se zaměřuje na případy útoků proti novinářům a na zveřejnění a 

 
64 GASHI, Kreshnik, Besa LUCI a Ardita ZEJNULLAHU a kol. MEDIA SUSTAINABILITY INDEX 2019: KOSOVO AT 
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odsouzení takových činů.65 Z celé zprávy IREX vyplývá, že stav žurnalistiky a medií 

v Kosovu se zhoršil rozvojem internetových médií a uvolněnějším přístupem novinářů 

k internetovým zdrojům a rovněž že média jsou stále značně ovlivňována svými vlastníky. 

Zároveň ale naznačuje pozitivní vývoj v uplynulých letech, kdy dochází k uvědomění si 

problému a postupnému rozvoji specializovaných médií s rostoucím počtem projektů 

podporujících finanční, názorovou i politickou nezávislost kosovských médií. 

 Tyto projekty a organizace mají svůj původ jak v Kosovu, tak v zahraničních 

organizacích, které se snaží o stabilizaci nezávislých médií v regionu. V kontextu 

předchozích informací o ovlivňování mediální scény zahraničními aktéry tak můžeme 

sledovat snahy o stabilizaci ze strany západních organizací, ať už nadnárodních jako OSN 

nebo EU, nebo menších projektů a dárců. Na opačném konci spektra ale vidíme snahu o 

rozšíření vlivu v mediálním prostředí ze strany Ruska se snahou o vytvoření mediálního 

chaosu, ve kterém se zveřejněné informace příliš neověřují, ale jsou zaručeně aktuální. 

Nutno podotknout, že rozdělení na prozápadní stabilní a různorodý mediální svět a 

proruský nestabilní neověřený a nediverzifikovaný mediální prostor by bylo přílišnou 

generalizací. 

Případové studie dezinformačních 

kampaní v Kosovu 

Kosovo a členství v UNESCO 
 

V roce 2015 zažádalo Kosovo o přijetí do mezinárodní organizace pro vzdělávání, vědu a 

kulturu UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Tato 

organizace nemá reálný politický potenciál a věnuje se výhradně oblastem uvedeným ve 

svém názvu. V tomto případě se ale stala žádost Kosova o zapojení do této organizace 

velmi politickou událostí, jelikož Srbsko, neuznávající nezávislost Kosova, mu 

systematicky zabraňuje v jeho zapojování se do mezinárodních organizací. U případu 

eventuálního vstupu Kosova do UNESCO jak Kosovo, tak Srbsko vytvořily lobby za 

 
65 Ibidem 
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zvolení či nezvolení do této organizace.66 Obě strany se bilaterálně setkávaly s členskými 

státy ve snaze získat je na svou stranu při hlasování o přijetí nebo zamítnutí žádosti o vstup 

Kosova. Srbští zástupci jednali velmi agresivně i proto, že část členů UNESCO se jimi stali 

ještě před členstvím v OSN a členství v UNESCO tak mohlo být považováno za postupný 

krok na cestě do OSN.67 Pro úspěšné zvolení potřebovalo Kosovo 2/3 hlasů členů 

UNESCO, které při hlasování v září roku 2015 nezískalo. Místo potřebných 95 hlasů, které 

by odpovídaly dvěma třetinám při hlasování, pro vstup hlasovalo pouze 92. Proti hlasovalo 

50 členských států a 29 se jich zdrželo.68  

 

 Srbsko se ve své kampani odvolávalo na údajné útoky a ničení památek srbské ortodoxní 

církve v Kosovu a ministr zahraničí Dačić řekl, že Srbsko bude pracovat dnem i nocí na 

tom, aby zabránilo kosovskému vstupu.69 Rovněž prohlásil, že Kosovo se snaží zastrašovat 

ortodoxní křesťany v regionu.70 Díky těmto komentářům se rozšířilo mediální povědomí o 

problému. Tehdejší srbský ministr zahraničí a tehdejší kosovský ministr zahraničí a 

pozdější prezident Hashim Thaci skrze média navzájem kritizovali přístup druhé strany a 

jejich argumenty. Thaci vyčítal Srbsku agresivní přístup a snahu o izolaci Kosova na 

mezinárodním poli.71 Zároveň oponoval svému protějšku v jeho argumentu, že se Kosovo 

nedostatečně stará o ortodoxní památky, a dokonce některé ničí tím, že jsou ve větším 

bezpečí než za posledních 1000 let a Kosovo je brání svými policejními jednotkami.72 

Naopak srbští zástupci prohlásili, že připojení Kosova do UNESCO by mělo zásadní 

negativní vliv na probíhající jednání mezi oběma státy a na budoucí bilaterální dohody 
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72 Ibidem  



 

 

26 

obou zainteresovaných stran.73 Kromě toho obvinil srbský ministr práce Aleksandar Vulin 

představitele Kosova, že během nepokojů v roce 2004 nezabránili zničení 35 ortodoxních 

kostelů, klášterů a církevních památek. Rovněž prohlásil, že ti, kdo zapalovali kostely, se 

nyní chtějí stát strážci ortodoxní církve v Kosovu.74 Některé argumenty se vztahovaly i na 

destrukci těchto památek během války v Kosovu. Kromě Srbska, které tradičně blokuje 

kosovské snahy o zapojení do mezinárodních organizací, byl výrazný ještě hlas Ruska a 

ruské ortodoxní církve. Rusko velmi tvrdě odmítalo zapojení Kosova do UNESCO, 

protože ruská ortodoxní církev se postavila za výrok srbské ortodoxní církve o tom, že 

členství Kosova by vedlo k přesunu srbských klášterů a svatyň pod správu těch, kdo je 

v minulosti ničili, což by další existenci těchto památek velmi ohrozilo.75 

Díky intenzivní kampani jak Srbska, tak Kosova se diskuse o kosovském členství 

v UNESCO rozdělená do dvou táborů rozšířila globálně. Kosovská vláda vytvořila 

internetovou doménu KosovoInUNESCO.com (dnes KosovoInUNESCO.org), která měla 

podporovat kosovskou kampaň. Nicméně při vyhledávání termínu „Kosovo in UNESCO“ 

často zaplňovaly první příčky portály s fotografiemi rozbitých pravoslavných památek, 

náhrobků a kostelů.76 Navíc vznikla alternativa NoKosovoInUNESCO.com, která jak 

název napovídá odrazovala od zapojení Kosova do mezinárodní organizace. Z názvů 

stránek se staly často používané „hashtagy“ na sociálních sítích, kde byly ve vrcholu obou 

kampaní mezi často sdílenými a sledovanými tématy.77 Na oficiálních webových stránkách 

ministerstva zahraničí jsou dodnes k dispozici videa propagující srbský pohled na 

kosovské chránění památek. Zaměřují se na ničení památek během války v Kosovu v roce 

1999 a na povstání v roce 2004. Rovněž se v nich mluví o nárůstu islámského 

fundamentalismu, který v Kosovu do roku 1999 nebyl.78 Kromě historických reálií se tak 

 
73 Controversy Rages Over Kosovo's UNESCO Membership. Radio Free Europe Radio Liberty [online]. 22. září 
2015 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/kosovo-serbia-fights-unesco-
membership/27320037.html 
74 HAJDAR, Una a Igor JOVANOVIC. Serbia Vows to Stop Kosovo Joining UNESCO. BalkanInsight [online]. 27. 
července 2015 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://balkaninsight.com/2015/07/27/serbia-opposes-
kosovo-s-unesco-membership/ 
75 CHRZOVÁ, Barbora, Anja GRABOVAC, Martin HÁLA a Jan LALIĆ. Western Balkans at the Crossroads: 
Assessing Influences of Non-Western External Actors [online]. Praha: Prague Security Studies Institute, 2019 
[cit. 2020-07-30]. Dostupné z: http://www.pssi.cz/download/docs/682_final-publication.pdf 80 
76 BAILEY, Faith. Cultural politicking as Kosovo considers re-applying for UNESCO. Prishtina Insight [online]. 
3. dubna 2017 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://prishtinainsight.com/cultural-politicking-mag/ 
77 BAILEY, Faith. Cultural politicking as Kosovo considers re-applying for UNESCO. Prishtina Insight [online]. 
3. dubna 2017 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://prishtinainsight.com/cultural-politicking-mag/ 
78 THE TRUTH - NO KOSOVO UNESCO. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF SERBIA [online]. 
30. září 2015 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: http://www.mfa.gov.rs/en/naslovna/the-truth-no-kosovo-
unesco 
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Srbsko snažilo vyvinout nátlak i v oblasti náboženství. Tyto informace nebyly prověřeny a 

na jejich potvrzení nebo vyvrácení by musela být vypracována samostatná studie. 

Z narativu prezentovaných videí přesto vyplývá, že připojení Kosova do UNESCO není 

možné kvůli ničení ortodoxních památek v minulosti a obavám z další destrukce 

v budoucnosti. Čísla zničených budov se různí i v návaznosti na další zdroje. V některých 

případech jsou do nich započítávány i škody způsobené misí OSN.79  

Dezinformační weby v tomto případě přinášely zprávy o průběhu kampaně a o vyjádření 

zástupců zainteresovaných států. Server Sputniknews.com se ve svém článku odkazoval na 

výroky Srbského diplomata Slavenka Terzice, který velmi emotivně popisoval možnost 

vstupu Kosova do UNESCO jako hlubokou krizi mezinárodního práva a krizi dnešního 

světa.  Dále prý prohlásil, že nechápe jak, může UNESCO svěřit srbské památky do rukou 

těch, kdo v podstatě zničili srbské kulturní dědictví. Připojení k UNESCO a ratifikace 

dohody o stabilizaci a přidružení by dle něj mohlo destabilizovat Balkánský region.80 

Dalším tradičním dezinformačním webem, vyjadřujícím se k tématu skrze slova svého 

diplomata je rt.com (Russia Today). Jednak server vydal článek na podporu výroků 

ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, ve kterém je prezentován ruský postoj tak, že 

připojení Kosova k UNESCO znamená zpolitizování celé organizace. Dále se ale článek 

pouze vymezuje k samotné existenci Kosova a připomíná, za jakých okolností vyhlásilo 

nezávislost a mezinárodní správu OSN pod záštitou mírové mise NATO.81 V dalším 

článku již po volbě snižuje Kosovo na samozvaný stát, popisuje průběh hlasování a 

dokládá video, ve kterém jsou vysvětlovány srbské kulturní a historické ztráty. Znovu 

připomíná, že Srbsko považuje Kosovo stále za svou součást, a rovněž cituje zmíněného 

srbského diplomata Terzice.82 

Díky nedostatku studií potvrzujících nebo vyvracejících informační kampaně obou států 

nelze s jistotou potvrdit šíření dezinformací v těchto kampaních ze strany vlád obou států. 

Hlavně ze srbské emotivně zabarvené kampaně zobrazující utrpení a válečné zločiny 

z těžko ověřitelných a různících se informačních zdrojů nicméně lze mluvit o šíření 
 

79 Self-proclaimed state of Kosovo fails to become UNESCO member. Russia Today [online]. 9. zaří 2015 [cit. 
2020-07-30]. Dostupné z: https://www.rt.com/news/321287-kosovo-member-unesco-admitted/ 
80 Discussions on Kosovo UNESCO Membership Proof Int'l Law in Crisis - Serbia. Sputnik [online]. 3. listopadu 
2015 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://sputniknews.com/politics/201511031029516991-kosovo-
unesco-membership-serbia/ 
81 Accepting Kosovo means politicizing UNESCO – Lavrov. Russia Today [online]. 6. září 2015 [cit. 2020-07-
30]. Dostupné z: https://www.rt.com/news/321077-lavrov-kosovo-unesco-membership/ 
82 Self-proclaimed state of Kosovo fails to become UNESCO member. Russia Today [online]. 9. zaří 2015 [cit. 
2020-07-30]. Dostupné z: https://www.rt.com/news/321287-kosovo-member-unesco-admitted/ 
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dezinformačních narativů, jelikož srbská kampaň obsahovala gradaci emocí, neověřené 

informace a šíření strachu. Tok domnělých dezinformací tak vychází z politické snahy 

jedné ze zainteresovaných stran o ovlivnění mezinárodního pohledu na zapojení do 

organizace UNESCO, a to manipulací s historickými reáliemi i jejich účelovým 

využíváním. Toto šíření mediálním světem ovlivnilo, v kombinaci s bilaterálními 

schůzkami s členskými státy UNESCO a OSN, veřejné mínění i zástupce zemí natolik, že 

se Kosovo členem UNESCO v roce 2015 nestalo. K šíření tak v tomto případě docházelo 

od politického zastoupení, které využívalo nepřesných nebo špatných informací i 

dezinformací k prosazení svého politického záměru na mezinárodní scéně. Od politického 

zastoupení se dostaly informace skrz mainstreamová média k divákům, kteří se jimi mohli 

nechat ovlivnit.  

Zajímavá je role dezinformačních webů, které podporovaly emotivní výroky jak srbských, 

tak ruských diplomatů a kombinovaly tyto zprávy s emotivními videi a dalšími 

informacemi hanícími kosovský záměr stát se členem UNESCO. Jinými slovy 

dezinformační weby obalily výrok politických zástupců dalšími informacemi s pro-

srbským nebo proruským narativem. Rovněž připojily další negativně zabarvené informace 

o Kosovu a nezapomněly zmínit ani „humanitární bombardování“ NATO, nebo ničení 

srbských klášterů v Kosovu. V tomto případě tedy dezinformace umocňují výroky politiků 

a zesilují jejich dopad na mainstreamové obecenstvo a mezinárodní pohled na Kosovo.  

Dezinformace jako prostředek srbské kampaně za 

snížení počtu států uznávajících Kosovo. 
 

V posledních letech se snížil počet států uznávajících Kosovo díky masivní srbské 

kampani, jejíž praktiky nejsou vždy známy, a proto je možné využití dezinformací 

k ovlivnění mezinárodního postavení Kosova a k ovlivnění států ve snaze donutit je 

k oduznání legitimity kosovské nezávislosti. Kosovská snaha stát se součástí OSN a získat 

uznání Kosova jako nezávislého státu ze strany jejích členů se od počátku potýká se 

značnými problémy. Jak už bylo zmíněno, tento problém je pro Kosovo zcela zásadní a 

velmi ovlivňuje jeho zahraniční politiku a napjaté vztahy se Srbskem. V prvních měsících 

a letech po vyhlášení nezávislosti množství států uznávajících Kosovo narůstalo až na 

přibližně 117 členů OSN. Ale v tom okamžiku přešla do ofenzívy Srbská diplomacie, která 

se rozhodla využít všemožné prostředky pro přesvědčení států o oduznání kosovské 
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nezávislosti. Srbský ministr zahraničí Ivica Dačić uvedl, že srbská kampaň snížila počet 

států uznávajících Kosovo na 97. 83 Množství států, které díky srbské kampani vzaly zpět 

uznání Kosova, se různí podle zdrojů, ale Srbská diplomacie prokazatelně nasměrovala své 

síly k slabším státům, jejichž mezinárodní politický význam není příliš silný, ale jejich hlas 

coby členů OSN má stejnou váhu jako jakéhokoliv jiného členského státu. Jedním 

z posledních států, které stáhly své uznání nezávislosti Kosova, byl v prosinci 2019 

ostrovní stát Nauru.84  

I některé státy Evropy a Evropské Unie stále neuznávají legitimitu Kosova. Často spíše 

kvůli strachu z budoucích akcí vlastních autonomních oblastí, které touží po nezávislosti, 

než díky srbskému vlivu. Mezi státy EU neuznávající Kosovo patří například Španělsko, 

Rumunsko, Řecko, Kypr, ale i Slovensko. V rámci Evropy se k nim přidává ještě Ukrajina, 

Arménie, Gruzie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina a další státy většinou z východní a 

jihovýchodní Evropy.85 Přesvědčovací formy srbské diplomacie nejsou veřejně známé, ale 

Kosovská vláda opakovaně tvrdila, že Srbsko během své kampaně využívá úplatků a 

jiných ekonomických výhod.86 Srbsko toto tvrzení samozřejmě popírá, ale média šíří 

informace například o skandálu ve Středoafrické republice, kde byla odhalena platba 

Srbskou vládou ministru zahraničí ve výši 350 000 Eur za zrušení uznání nezávislosti 

Kosova.87  

V několika afrických a karibských zemích se objevil zprostředkovatel, který nabízel 

finanční obnos za oficiální dopis, který odsuzuje mezinárodní legitimitu Kosova. 88 Tento 

systém přinesl Srbsku poměrně uspokojivé výsledky, kdy v posledních letech zrušilo své 

uznání Kosova přes 15 států.89 Dle mnoha mediálních zdrojů mělo v této kampani Srbsko 

 
83 TURP-BALAZS, Craig. Serbia’s campaign to reduce the number of countries which recognise 

Kosovo is working. Emerging Europe [online]. [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://emerging-
europe.com/news/serbias-campaign-to-reduce-the-number-of-countries-which-recognise-kosovo-
is-working/ 
84 Ibidem 
85 Ibidem 
86 ibidem 
87 MOLOMA, Gisèle Blanche. Scandale de corruption et du trafic des faux documents au ministère des 
Affaires étrangères. Corbeaunews-Centrafrique [online]. [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://corbeaunews-centrafrique.com/scandale-de-corruption-et-du-trafic-des-faux-documents-au-
ministere-des-affaires-etrangeres/ 
88 SELIMI, Petrit. Serbia's "derecognition" campaign unravelling as corruption scandals mount. Medium 
[online]. 26. srpna 2019 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://medium.com/@petrit/serbias-derecognition-
campaign-unravelling-as-corruption-scandals-mount-b3a761f65ca5 
89 PALICKOVA, Agata. 15 countries, and counting, revoke recognition of Kosovo, Serbia says. Euroactiv 
[online]. 27. srpna 2019 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/15-countries-and-counting-revoke-recognition-of-
kosovo-serbia-says/ 
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podporu Ruska, nicméně většinou se jedná jen o zmínku bez hlubších detailů a 

doplňujících informací.90 Jenže Rusko se svou nákloností k Srbsku nijak netají a na 

mezinárodní úrovní je pro Srbsko klíčové, jelikož je členem Rady bezpečnosti. Na druhé 

straně Kosovo má podporu ze strany USA, Francie a Británie, které v minulosti 

prosazovaly nezávislost Kosova jinými způsoby než zástupci Srbska.91 Ti tvrdí, že stále 

probíhá kampaň za mezinárodní uznání Kosova a dokud neskončí, ani Srbsko nepřestane 

proti nezávislosti a členství OSN podnikat kroky. 

 Toto téma je velmi široce rozebíráno mnoha médii, nicméně o vlivu dezinformací se 

mluví velmi okrajově v rámci „špinavých“ praktik srbské diplomacie. Mezinárodní obraz 

popisuje principy srbské kampaně, ale bez většího emotivního zabarvení nebo šíření 

nepravdivých informací. Většinou se jedná o informace ohledně úplatkářství 

v nerozvinutých státech, které v reakci na získání finančních prostředků změní svůj postoj. 

Rovněž se mluví o ruské podpoře této kampaně bez bližších informací nebo dezinformací 

podporujících další emočně zabarvené zprávy.92 

 Dezinformace se v tomto případě nešíří o samotné kampani, nebo o způsobu jakým srbská 

diplomacie dociluje svých výsledků. Známé dezinformační weby jako Russia Today nebo 

Sputnik, šířící ruský vliv, zmiňují emočně zabarvené informace, které svým narativem 

očerňují postoje EU a západních států a vyzdvihují silný postoj Srbska, které se snahami 

EU nenechá ovlivnit ve svých rozhodnutích.93 Některé dezinformace se vrací zpět 

k podstatě samotného vyhlášení nezávislosti nebo k možnému uznání v některých státech. 

Z dostupných zdrojů vyplývá, že jde spíše o odrazování od mezinárodního uznání než o 

dezinformační kampaň za účelem přesvědčit členské státy OSN k oduznání Kosova.  

Projekt EU vs disinfo, který funguje pod záštitou Evropské služby pro vnější činnost, 

odkazuje na několik dezinformací týkajících se legitimity nezávislosti Kosova a možného 

 
90 RUDIC, Filip a Die MORINA. NEWS Kosovo Slams Serbia’s ‘False Recognition’ Claims. BalkanInsight 
[online]. [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://balkaninsight.com/2017/11/27/kosovo-deputy-pm-slams-
serbia-s-false-recognition-claims-11-27-2017/ 
91 SAVIC, Misha. Balkan Rift Deepens With Some Unexpected Help From... Togo. Bloomberg [online]. 28. 
srpna 2019 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-28/balkan-
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Support of Kosovo Won't Force Serbia Recognize its Independence - Belgrade. Sputnik [online]. 9. února 
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uznání některými zeměmi výměnou za schválení jejich porušení mezinárodního práva. 

Jedním z příkladů je dezinformace ohledně uznání Kosova Rumunskem, za předpokladu, 

že bude Rumunsku povolena anexe Moldavy.94 Tuto dezinformaci původně zveřejnil ruský 

web inosmi.ru.95 Další podobná dezinformace uváděna ve videu francouzské odnože 

Russia Today se zaměřuje na srovnávání statusu anektovaného Krymu a Kosova a tvrdí, že 

na stejnou situaci používají západní státy dvoje standardy.96 Na tuto dezinformaci rovněž 

upozornil projekt EU vs disinfo.97 Většina dostupných dezinformací ale nevzbudila velký 

ohlas v mainstreamových médiích. Dezinformace sice útočí i na ně a prezentování 

Kosovské nezávislosti v nich, ale většinou z prorusky orientovaných dezinformačních 

webů.98  

Není prokazatelné, že by dezinformace pomáhaly zásadním způsobem v šíření srbské 

diplomatické mise za snížení počtu států uznávajících Kosovo. V tomto případě se 

dezinformace nerozšířily dostatečně na to, aby se k nim musely vyjadřovat vlády či 

mezinárodní organizace, a ani nepronikly do mainstreamových médií. Z dostupných 

mediálních zdrojů se jeví, že na propagaci těchto cílů využívá srbská diplomacie spíše 

finančních prostředků a jiných politických a materiálních výhod. Pravděpodobně tomu tak 

je, jelikož pro svou agendu si většinou vybírá státy s menší mezinárodní politickou silou.99 

 

Železniční propojení Kosova a Srbska 
 

V lednu 2017 byl zastaven srbský vlak mířící do kosovského města Severní Mitrovica. 
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аннексии Молдавии. Inosmi [online]. 4. února 2019 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
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Tento vlak měl být první spojením mezi Bělehradem, a právě zmíněnou Severní Mitrovicí, 

ve které žije velké množství etnických Srbů. Kvůli svému vizuálnímu vzezření byl ale vlak 

na příkaz kosovské vlády na hranicích zastaven kosovskou policií.  

Vlak, který měl být dle srbské strany symbolem oteplování vztahů mezi Bělehradem a 

Prištinou, se stal středem konfliktu kvůli svému vzhledu. Byl totiž pomalován v barvách 

srbské vlajky, vnitřní výzdoba byla tvořena srbskými ikonami a bylo na něm napsáno 21 

jazyky „Kosovo je Srbsko“.100 Navíc se nejednalo o jediný spoj mezi Srbskem Severní 

Mitrovicí, jelikož mezi oběma městy funguje několikrát denně pravidelná autobusová 

doprava.101  

Srbsko propagovalo vlak jako první spoj po téměř dvou dekádách a slogan vlaku a jeho 

pravoslavné náboženské symboly jako oslavu historického a kulturního dědictví.102 

Kosovský premiér Isa Mustafa řekl novinářům, že vlak byl zastaven kvůli ochraně 

suverenity země a že Kosovo nedovolí šíření provokací o okupaci.103 Kosovo rozmístilo 

policejní jednotky podél hranice, aby zabránilo železničnímu provozu ze Srbska, což 

tehdejší srbský premiér Aleksandar Vučić považoval snahu o odpálení kolejí a obvinil 

Kosovo ze „hraní válečných her“, čímž celou situaci ještě eskaloval.104 Kosovská policie 

důrazně odmítla tato tvrzení s tím, že železniční trať zkontrolovala a nenašla žádné 

výbušniny. Vučić navíc varoval Kosovo, aby se nesnažilo zaútočit na srbský lid v Kosovu 

zbraněmi, protože to Srbsko nedovolí.105  

Tato situace vyvolala velmi kontroverzní debatu o tom, zdali se ze srbské strany jednalo o 

provokaci a zda byla reakce kosovské vlády přiměřená či nikoliv. Z dostupných informací 

se jeví celá poměrně dost nestandartní aféra jako promyšlená srbská provokace s cílem 

vyvolat agresi na kosovské straně a rovněž deklarovat podporu etnickým Srbům na území 

Kosova. Kosovská vláda si pravděpodobně počínala dle postupů v případě hrozby, 

nicméně tak reagovala na reálně neškodný cíl. K žádné agresi ale nedošlo a následná 

politická diskuse pouze ochladila už tak křehké vztahy obou zemí. 

 
100 DELAUNEY, Guy. Train row almost pulls Kosovo and Serbia off the rails. BBC NEWS [online]. 18. ledna 
2017 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-europe-38666279 
101 Ibidem 
102  
Serbia-Kosovo train row escalates to military threat. BBC NEWS [online]. 15. ledna 2017 [cit. 2020-07-30]. 
Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-europe-38630152 
103 Ibidem 
104 Ibidem 
105 MORINA, Die. NEWS Serbia Accuses Kosovo of Planning Attack on Train. BalkanInsight [online]. 14. ledna 
2017 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://balkaninsight.com/2017/01/14/serbian-pm-kosovo-tried-to-
provoke-conflict-01-14-2017/ 
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 Ačkoliv incident vyvolal značné pozdvižení, neměl širší mezinárodní dopad. Samozřejmě 

se projevil v jednáních mezi Srbskem a Kosovem organizovaných Evropskou Unií, ale 

nevyžádal si konkrétní zahraniční reakce ani dlouhodobý mediální ohlas. Nicméně na 

lokální úrovni se jednalo o akutní problém, který v dlouhodobém hledisku zkomplikoval 

další jednání. Jediným zahraničním pojítkem je fakt, že vlak byl vyroben na zakázku 

v Rusku, které je tradičním partnerem Srbska.106 Nicméně vzhledem k nejasnostem motivu 

celé události se vytvořila úrodná půda pro dezinformační weby a jejich zprávy.  

Server TheDuran.com publikoval článek, který o celém incidentu pojednává velmi 

prosrbským způsobem.107 Kosovo je v něm prezentováno pouze jako srbský region, který 

je v současnosti pod nadvládou Albánců. Článek se spíše než k budoucímu vývoji vrací ke 

konfliktu v 90. letech 20. století, který vyobrazuje rovněž značně prosrbsky. Kosovo podle 

něj utlačuje Srby na svém území a vystavuje je nenávisti, násilí a diskriminaci.108 Predikce 

dalšího vývoje se objevuje na konci článku, kdy autor tvrdí, že v oblasti Kosova a Srbska 

je velmi pravděpodobný nový válečný konflikt. Rovněž doufá, že tentokrát se Spojené 

Státy v čele s Donaldem Trumpem nerozhodnou přilévat olej do ohně.109  

Rovněž již dříve zmíněný server rt.com (Russia Today) se k této aféře vyjádřil, nicméně 

článek tohoto proruského webu se zaměřuje více než na samotnou situaci okolo incidentu 

s vlakem na vliv Donalda Trumpa na další vývoj jednání mezi Srbskem a Kosovem a 

rovněž na postavení EU v tomto dialogu a je doplněn citacemi ruského ministra zahraničí 

Sergeje Lavrova.110 Rovněž proruský server Sputniknews.com se vyjádřil k situaci okolo 

incidentu, nicméně omezil se pouze na stručnou zprávu bez hlubšího dezinformačního 

zabarvení o reakci vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

Frederiky Morgheriniové, která vyzvala obě strany konfliktu k dialogu a vyjádřila 

znepokojení nad celým incidentem.111  

V tomto případě se tedy dezinformace objevily v návaznosti na událost, která způsobila 

 
106 Serbia sends 'provocative' train to Kosovo. DW [online]. [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://www.dw.com/en/serbia-sends-provocative-train-to-kosovo/a-
37133573?fbclid=IwAR32KTK7O_UnEXTJSiGDrPd4IMC9lo9xXIaxHVe_U3EoyF9_0TPYkvRbiY0 
107 Adam. Could war return to Kosovo? [online]. 17. ledna 2017 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://theduran.com/war-return-kosovo/ 
108 Ibidem 
109 Adam. Could war return to Kosovo? [online]. 17. ledna 2017 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 
https://theduran.com/war-return-kosovo/ 
110 BABICH, Dmitry. A new crisis in the Balkans: Made in the EU. Russia Today [online]. 22. ledna 2017 [cit. 
2020-07-30]. Dostupné z: https://www.rt.com/op-ed/374693-serbia-kosovo-us-eu-trump/ 
111 EU Concerned Over Serbia-Kosovo Tensions Following Stopped Train Incident. Sputnik [online]. 16. ledna 
2017 [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://sputniknews.com/europe/201701161049657400-eu-serbia-
train-kosovo/ 
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zhoršení bilaterálních vztahů mezi Kosovem a Srbskem, ale neměla zásadnější vliv na 

postavení těchto států na mezinárodním poli. Dezinformace se nedostaly do mezinárodního 

povědomí a ani nebyly využity politickým zastoupením zúčastněných států. Zůstaly tak 

pouze alternativní verzí pravdy o nepřehledné situaci, která byla objasňována rozdílně 

zástupci obou států. 

Shrnutí 
Lokální stav kosovského mediálního prostoru se zhoršil s příchodem internetových médií a 

kosovští žurnalisté se potýkají s problémy v řadě odvětví od financování žurnalistiky, přes 

vliv zahraničních mocností až po špatné ověřování zdrojů, které se často soustředí více než 

na pravdivost na rychlost a aktuálnost. Tento problém ale nenapomáhá šíření dezinformací 

o Kosovu na mezinárodní scéně a zůstává lokálním.  

Problémy vyvstávající z historické příslušnosti k Srbsku stále ovlivňují politickou situaci 

v Kosovu i kosovskou zahraniční politiku. Práce prezentuje několik dezinformačních webů 

a několik dalších dezinformací šířených na sociálních sítích, které se jasně vztahují ke 

zpracovávaným kauzám, ale jejichž vznik neovlivňuje politiky do takové míry, aby se 

k nim mezinárodně vyjadřovali a tím je prezentovali na mainstreamové scéně. 

Dezinformace jsou vytvářeny a šířeny, ale většinou až v reakci na nějakou událost, a 

nikoliv na její vyvolání. 

Zkoumané kauzy se lišily ve způsobu šíření dezinformací. U každého ze zkoumaných 

případů byl vliv dezinformací jiný a projevoval se v průběhu kauzy jiným způsobem. 

Přestože se nepotvrdilo, že by vytvoření dezinformace mělo za následek ovlivnění 

politického života a následně mainstreamových médií, práce přinesla detailnější pohled na 

dezinformační vlivy ve zmíněných kauzách. V případě srbské kampaně proti vstupu 

Kosova do UNESCO se jednalo o pochybné informace přímo prezentované vládními 

orgány, na které reagovaly dezinformační weby zesílením emoční stránky prezentovaných 

výroků vládních zástupců. Dezinformace tyto weby šířily jak prezentováním 

nepodložených výroků, tak doplňováním dalších informací o legitimitě Kosova a nedávné 

historii. Nicméně nelze potvrdit záměrné vypouštění dezinformací vládními orgány a 

zástupci. V jejich výrocích se jedná spíše o emoční narativ zpráv a o upoutávání pozornosti 

na minulé události, které nesouvisely vždy s tématem. V tomto případě se navíc jednalo 

spíše o šíření prosrbského narativu na mezinárodní půdě, protože ke změně názoru při 
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hlasování sloužily spíše bilaterální schůzky zástupců Srbska a členů OSN.  

V druhém případě se dezinformace začaly šířit a specificky se dotýkaly jednotlivých států, 

které měly nezávislost Kosova uznat nebo nikoliv. Dezinformace se často zaměřovaly na 

státy obávající se podobného trendu u části území nebo na ty, které přišly o území, jež bylo 

historicky jejich součástí. Obecně se ale jednalo spíše o využívání argumentu nezávislosti 

Kosova k ospravedlnění případných akcí porušujících mezinárodní práva. Srbská vláda, 

která vedla diplomatickou kampaň za snížení počtu států uznávajících Kosovo, k tomu 

pravděpodobně využívala finančních prostředků výměnou za oduznání kosovské 

nezávislosti. Pro státy, na které se kampaň zaměřovala, byla finanční pomoc primárním 

důvodem pro oduznání kosovské nezávislosti, nikoliv dezinformace a mezinárodní pohled 

na Kosovo. Dezinformační zprávy publikované na anglicky píšících dezinformačních 

webech se vztahovaly většinově k Evropským státům, světovým velmocím anebo 

referovaly o státech, které už uznání odvolaly. Nicméně neměly přímý vliv na státy, které 

odvolaly nezávislost Kosova, jelikož ty se nacházejí v oblastech, o kterých se 

dezinformace nezmiňovaly. Dezinformační zprávy tak sice podporovaly srbskou 

zahraniční politiku, ale nebyly šířeny srbským politickým vedením. 

 

 Ve třetím případě se dezinformační weby šířící proruský narativ snažily z nepřehledné 

situace ohledně srbského provokativně vypadajícího vlaku a reakce Kosova udělat větší 

senzaci, než o jakou se jednalo. Tato provokativní událost i následné vyjádření srbských 

úřadů sice mělo pravděpodobně vyvolat větší mediální ohlas a případně i ozbrojenou 

reakci Kosova, na kterou by se mohlo Srbsko odvolat, ale celá kauza proběhla 

mezinárodním prostorem bez většího dopadu. Na regionální úrovni se díky těžko 

pochopitelným motivům pro celou akci rozšířilo několik dezinformačních zpráv, které ale 

většinou nesly hlavně protizápadní narativ a odsuzovaly nezávislost Kosova. K samotné 

události se vyjadřovaly spíše povrchově a jejich alternativní pravda se dále nerozvíjela. 

Závěr 
 

Práce zkoumá fenomén dezinformací ve vztahu k zásadním kauzám Kosovské politiky 

v období od vyhlášení nezávislosti v roce 2008 do konce roku 2019. Původní předpoklad 

zásadního vlivu dezinformací na politický a mediální prostor se nepotvrdil. Dezinformace 

ke zkoumaným kauzám měly většinou spíše roli okrajovou nebo případně podpůrnou pro 
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zástupce některé ze stran konfliktní situace. 

 Práce zohledňuje mediální vývoj Kosova i historické reálie ve vztahu k šíření 

dezinformací. V rámci teorie konstruktivismu potvrzuje zásadní návaznost státních aktérů 

na sebe a na mezinárodní organizace. Práce se snaží zkoumat vliv dezinformací na 

mediální obraz a mezinárodní postavení Kosova. Na třech příkladech prezentuje, zdali a 

jakým způsobem se o daných kauzách šířily dezinformace a jaký měly ohlas na 

mezinárodním poli. Výběr kauz byl podmíněn mezinárodním dopadem či ohlasem daných 

kauz a rovněž nadnárodní problematikou, ať už regionální v případě srbského vlaku nebo 

mezinárodní v případech oduznání nezávislosti Kosova a kosovské snahy o vstup do 

UNESCO. 

Kauza zaměřující se na připojení Kosova k UNESCO potvrzuje hodnotu mezinárodních 

organizací, jelikož Srbsko kvůli obavám ze zapojení Kosova do jedné z mezinárodních 

organizací pod OSN vytvořilo náročnou kampaň na přesvědčení členských států o svém 

pohledu na věc. Jednoznačně se přitom jednalo pro Srbsko o zástupný problém, jelikož 

členství v UNESCO není oproti členství v OSN nebo NATO nijak zásadní pro zahraniční 

politiku. Dezinformace se v této kauze šířily v návaznosti na výroky politických zástupců 

zainteresovaných zemí, posilovaly emotivní narativ jejich vyjádření a dávaly do kontrastu 

negativní informace o Kosovu, čímž se měla gradace emocí umocnit. 

 Na příkladu oduznání nezávislosti Kosova můžeme rovněž sledovat důležitost 

mezinárodních organizací a snahu o rozšíření dezinformací o jednotlivých státech, které by 

mohly v budoucnu uznat Kosovo za nezávislý stát. Třetí příklad pak poukazuje na fakt, že 

regionální incidenty bez většího mezinárodního přesahu nejsou mediálně příliš atraktivní a 

ani neslouží jako dobré prostředí pro šíření dezinformací na mezinárodní scéně, nicméně 

na lokální mají odezvu. 

Práce v rámci tří kauz ovlivněných dezinformacemi poukazuje na jejich vliv na 

mezinárodní postavení a mediální obraz Kosova. Vybrané kauzy se zabývaly 

nadnárodními problémy Kosova a jeho zahraniční politikou. Kauzy relevantní pro 

kosovské mezinárodní postavení ve svém průběhu byly posíleny nebo zasaženy 

dezinformacemi, které ale nestály na jejich počátku. Dezinformace ovlivňují mediální 

prostředí Kosova skrze eskalaci výpovědí politických zástupců reagujících na 

prezentované kauzy. Informace jsou zkreslovány, je posilována jejich negativní emociální 

složka až po zastrašování odkazy na válečné aktivity a zločiny 90. let. Další výzkum by 

mohl pomoci v predikci dalšího vývoje kosovské zahraniční politiky hlavně ve vztahu k 
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Srbsku a rozvoj způsobu šíření dezinformací. Rovněž by mohl analyzovat další rozhovory 

mezi Kosovem a Srbskem a vliv koronavirové pandemie na dezinformační prostředí na 

Balkáně. 

Summary 

This bachelor thesis dealt with the influence of misinformation on the media image and 

foreign policy of Kosovo. The aim of the work was to describe how disinformation affects 

the media image of Kosovo within the theory of constructivism in international relations 

This thesis firstly explained concept of disinformation and its definition, ways of their 

dissemination and how to fight against their spread. After that it shortly summarise history 

of Kosovo from second half of 20. century to current situation of partially acknowledged 

state. Before the main part of the thesis precede part about medial situation of Kosovo. 

Case studies are an essential part of the thesis, where the Kosovo cases with international 

overlap are described in detail. It follows from these cases that disinformation affects the 

course of individual cases, but they are not at the beginning. Disinformation mostly 

responds to the statements of political representatives of states in the cases of stakeholders 

and strengthen the emotional level of their message. The importance of international 

organizations has been demonstrated in the case of Kosovo's involvement in UNESCO and 

Serbia's fear of Kosovo's involvement in any international organizations. Disinformation in 

this case strengthened the Serbian campaign with strong emotions and intimidation. On the 

second case of the condemnation of independence by some states, we can demonstrate that 

misinformation has its effectiveness within soft power, but the key factor was money. The 

third example shows that regional disputes, despite the efforts of disinformation sites, are 

not discussed much in the international arena. In conclusion disinformation has certain 

effect on cases they focus on, but they aren’t at the start of the case and without the 

involvement of international players is their potential considerably limited. 
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