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Abstrakt 

Diplomová práce „Falešné zprávy: Způsoby posuzování a ověřování zpráv jejich příjemci“ 

se v kontextu fenoménu falešných zpráv zabývá postupy vyhodnocování mediálních obsahů 

jejich příjemci a faktory, které na proces posuzování působí. Cílem práce je zjistit, jakým 

způsobem lidé vnímají obsahy, které konzumují; co jejich vnímání ovlivňuje; a jaká jsou 

kritéria, která řídí jejich posuzování. 

V teoretické části je nejprve vymezen pojem falešné zprávy, mimo jiné také v souvislosti s 

nadužíváním pojmu fake news. V dalších kapitolách je poté přiblížena současná role médií 

a problematika důvěryhodnosti a důvěry v média. Závěr teoretické části se věnuje sociálním 

a psychologickým předpokladům, které mají vliv na uvažování a jednání příjemců.  

V druhé části jsou představena výzkumná východiska této práce. Výzkum je založen na 

kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Kvalitativní přístup se zaměřuje na 

popis procesů a kritérií, které příjemci při posuzování a ověřování zpráv využívají. Sběr dat 

je proto realizován prostřednictvím osmi polostrukturovaných rozhovorů, které jsou 

analyzovány metodou otevřeného kódování. Kvantitativní výzkumná část vychází z hypotéz 

o vlivu konfirmačního zkreslení (confirmation bias) na posuzování mediálních obsahů a je 

uskutečněna experimentálním šetřením založeném na náhodném online dotazování.  

Výsledky analýzy jsou prezentovány v závěru práce a popisují kritéria hodnocení kvality a 

důvěryhodnosti, způsoby ověřování a práce s informacemi a v neposlední řadě také faktory 

ovlivňující tyto procesy. 

 

Abstract 

The diploma thesis „Fake News: Methods of assessing and verifying fake news by their 

recipients“ is focused on the ways of evaluating media content by their recipients and the 

factors that affect the assessment process in the context of fake news phenomenon. The 

purpose of the thesis is to find out how people perceive the content they read; what affects 

their perception; and what are the criteria that govern their assessment.  

The theoretical part first defines the concept of fake (false) news, among other things in 

connection with the overuse of the term fake news. In the next chapters, the current role of 

the media and the issue of credibility and trust in the media are approached. The conclusion 



 

 

 

of the theoretical part discusses the social and psychological assumptions that affect the 

perception and actions of recipients. 

The second part presents the research background of this thesis. The research is based on a 

combination of qualitative and quantitative inquiry. The qualitative approach is focused on 

the description of the processes and criteria used by the recipients in assessing and verifying 

the news. Data collection is therefore realized through eight semi-structured interviews, 

which are analysed by the open coding method. The quantitative research part is based on 

hypotheses about the influence of confirmation bias on the assessment of media content and 

is carried out by experimental research based on randomised online survey. 

The results of the analysis are presented at the end of the thesis and describe the criteria for 

evaluating quality and credibility, methods of verification and work with information, and 

finally, the factors influencing these processes. 
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Úvod 

Rozšíření internetu a digitálních médií přineslo absolutní svobodu a absolutní chaos v jednu 

chvíli. Žijeme v informační době neomezeného přístupu k množství informací, kde každý 

jedinec může být příjemcem a tvůrcem zároveň. Na druhou stranu žijeme také v době, kdy 

je tato přístupnost zneužívána subjekty, které cílí na lidské emoce, manipulují s veřejným 

míněním a vydělávají peníze na klamání lidí, a kde je pravdivost posuzována podle toho, 

zda je informace v rozporu či souladu s preferovanými názory.  

V současné době téměř s každým velkým a významným tématem rezonujícím ve společnosti 

přicházejí obavy ze šíření nepravdivých a zkreslených informací a jejich dopadu na 

společnost. Jinak tomu nebylo ani během období koronavirové krize v roce 2020, u které 

problematika falešných zpráv nabyla ještě větší důležitosti, jelikož v ohrožení byla nejen 

celá společnost, ale především zdraví jedinců. Šíření vědeckých a zdravotnických 

dezinformací přitom není ničím novým. Na první pohled se tváří jako fakta, pod povrchem 

jsou to nepodložené rady a spekulace například o tom, jak vyléčit rakovinu, nebo jaký 

negativní dopad má očkování na lidi. (Kata, 2010; Johnson et al., 2020; Cancer Treatment 

Centers of America, 2017) V případě nového koronaviru jsme svědky toho, jak jeden 

problém dokáže nepředstavitelnou rychlostí zasáhnout celý svět, oslabit ekonomiku států a 

jejich obyvatele vystavit strachu z nákazy, ze ztráty zaměstnání nebo odejmutí svobody. 

Tvůrci a šiřitelé falešných zpráv a dezinformací na nic nečekali a ještě dřív než vědci stihli 

nový koronavirus zmapovat, internet zaplavily spekulace o původu viru, o jeho léčbě i 

celosvětovém spiknutí. Společnost se proměnila v místo plné „odborníků“, kteří 

prostřednictvím internetu sdíleli „účinné“ a „osvědčené“ rady, jak s nákazou bojovat a 

panika lidí se stupňovala. Koronavirus rozšířil globální strach, který se stal hlavním 

měřítkem lidského úsudku. Tam, kde by v běžné situaci člověk použil kritické myšlení, byly 

zaměstnány emoce a tam, kde pracují emoce, není prostor pro racionální uvažování. 

(Kahneman, 2012) 

Tento aktuální příklad je důkazem nebezpečí, které se za falešnými zprávami skrývá. 

Mnohem víc však podtrhuje nutnost zaměřit se ne na původ fake news, ale na schopnosti lidí 

rozlišit, co je důvěryhodná informace a kde začíná manipulace s pravdou. V této souvislosti 

se často mluví o mediální gramotnosti, která by v ideálním světě lidem poskytla dovednosti, 

které jim pomohou analyzovat a hodnotit média. Danah Boyd (2018) se nad potřebou 
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mediální gramotností zamýšlí a dochází k tomu, že více než učit jedince, jak hodnotit média, 

je třeba se zaměřit na formování kritického myšlení a budování zdravé míry skepticismu, 

která by lidi vedla k tomu, aby pochybovali o tom, co vidí. Spíš než přemýšlet o záměrech 

tvorby falešných zpráv a analyzování procesu vzniku mediálních obsahů, bychom se tedy 

měli zabývat pochopením vlastní psychologie, protože ta hraje při posuzování informací 

důležitou, možná i tu nejdůležitější, roli. Lidské rozhodování a myšlení je totiž v mnoha 

ohledech ovlivňováno různými sociálními a psychologickými vlivy, jejichž účinek si 

málokdo uvědomuje.  

Cílem této diplomové práce je empirickým výzkumem přispět k porozumění tomu, jak 

příjemci přistupují k informacím, se kterými přicházejí do styku; popsat procesy, které 

využívají při konzumaci mediálních obsahů, a faktory ovlivňující jejich rozhodování o tom, 

co je a co není kvalitní zpráva. Práce využívá kombinaci kvalitativních a kvantitativních 

výzkumných metod. Důvodem volby smíšeného přístupu k výzkumu je eliminace možných 

omezení, které vyplývají z volby metod a zároveň snaha o co nejkomplexnější popis procesu 

vnímání a posuzování informací příjemci.  

V teoretické části se práce zabývá problematikou definování pojmu falešné zprávy a jeho 

anglickým ekvivalentem fake news a false news. Je zde zároveň nastíněna myšlenka 

dvouúrovňového vnímání pojmu fake news, který slouží nejen pro popis falešných zpráv, ale 

stále častěji se využívá jako označení tvrzení, které jsou v rozporu s názorem jedince 

(například Egelhofer a Lecheler, 2019). Dále se tato část zaměřuje na roli médií v současné 

informační době a snaží se popsat problematiku nízké důvěry v média, o které hovoří 

například Moravec, Urbániková a Volek (2017). V neposlední řadě se věnuje také samotným 

příjemcům a sociálním a psychologickým předpokladům, které ovlivňují způsob uvažování 

a jednání v mediálním světě. 

V důsledku velkého množství mnohdy nadbytečných informací se lidé často dostávají do 

stavu informačního zahlcení, které vede k neschopnosti racionálního rozhodování a 

zpracovávání dalších informací (Gleick, 2013). Lidé tak při posuzování kvality a důležitosti 

obsahů mají problém se stanovením kritérií, podle kterých budou zprávy posuzovány a 

nejsou schopni odlišit důležité informace od těch nedůležitých (Virilio, 2004). Tento 

problém se snaží prozkoumat kvalitativní výzkumná část. Prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů se práce snaží zjistit, jak vnímají vybraní jedinci konkrétní 
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předložené mediální obsahy; jak je posuzují a podle jakých kritérií je hodnotí. Je zkoumána 

schopnost příjemců pracovat s informacemi v rámci celého procesu, tedy od počátečního 

čtení přes následné hodnocení a posuzování až po případné ověření zprávy.  

Internet však není jediným faktorem v současné situaci. Lidé mají určité předpoklady 

přijímat informace, které jsou v souladu s jejich názorem, lépe než ty, které jsou v rozporu. 

Lidský úsudek je často ovlivněn kognitivními omyly, kvůli kterým je natolik těžké 

s falešnými zprávami bojovat. Tento jev je vědecky podložen nejrůznějšími výzkumy, které 

zjišťují, souvislost mezi názorem a přijímáním či filtrováním informací. Ve chvíli, kdy určitá 

informace zapadá do jedincova vidění světa, je pravděpodobnější, že ji přijme bez výhrad, i 

pokud není správná. (Lewandowsky et al., 2012; Knobloch-Westerwick, Mothes a Polavin, 

2017) Tato potvrzovací zaujatost (confirmation bias) je předmětem zkoumání 

kvantitativního výzkumu, který doplňuje kvalitativní část. Naše experimentální online 

dotazníkové šetření sleduje, zda postoj respondenta k epidemii koronaviru ovlivňuje 

hodnocení smyšlených zpráv.  

Zasazení tématu falešných zpráv do kontextu aktuální situace nám pomáhá lépe pochopit, 

co příjemce vede k tomu, že se rozhodují určitým způsobem. Pochopení uvažování příjemců 

vnímáme jako důležité také v souvislosti s všeobecně nízkou důvěrou v tradiční média a 

krizí médií, o které se mluví. Podle Digital News Report 2019 (Newman et al., 2019), 

médiím v Česku důvěřuje 33 % internetové populace. Trend klesající důvěry v tradiční 

média1  je však viditelný téměř všude po světě. Zvyšující se množství informací na internetu 

způsobuje zrychlení informačního toku, což vede celkově ke snižování kvality zpravodajství 

(Martens et al., 2018, s. 12). A tak vzniká vhodné prostředí pro šíření falešných zpráv. 

V souvislosti se stíráním hranic toho, co lze považovat za kvalitní obsah, zesilují obavy o 

demokracii (Fletcher a Park, 2017, s. 1282). Z tohoto důvodu vnímáme jako důležité 

hlouběji prozkoumat vnímání kvality a důvěryhodnosti příjemců v souvislosti s rostoucím 

množstvím nekvalitních obsahů a snižující se schopnosti rozpoznání těch kvalitních.  

 

 

 

 
1 Tradičními médii myslíme klasická média fungující „offline“, konkrétně rozhlas, televize a tisk. 
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1 Teoretická část 

1.1 Falešné zprávy – vymezení pojmu 

Anglický pojem fake news se za posledních několik let stal fenoménem, často spojovaným 

s americkými prezidentskými volbami v roce 2016 a politickou situací, která poté 

následovala. O rok později byl pojem dokonce zvolen Slovem roku 2017 podle Collinsova 

slovníku (Flood, 2017).  Ačkoliv se jedná o velmi aktuální jev, který téměř 70 % Američanů 

označilo za větší hrozbu, než jakou je pro ně terorismus (Mitchell et al., 2019), jde také o 

téma, které se neustále vyvíjí a v akademickém prostředí se zatím neustálilo jednotné 

vnímání toho, co to falešné zprávy jsou a co vše označují. Neexistuje tedy obecně platná 

definice a může být problematické shodnout se na významu 2 . Odborníci i neodborná 

veřejnost často míchá mnoho pojmů (jako např. hoax, dezinformace, misinformace, 

konspirace, fámy, fake news atd.) dohromady a mnohdy nesprávně používá k označení 

určitého obsahu nepřesné pojmenování. Z tohoto důvodu první kapitolu věnujeme 

samotnému pojmu falešné zprávy. V jednotlivých definicích a přístupech však lze najít 

nějaké podobnosti v charakteristice falešných zpráv. Na závěr této kapitoly se pokusíme 

koncept uchopit vlastními slovy a definovat pojem pro účely této práce. 

Ačkoliv se o „fake news“ mluví aktivně teprve několik poslední let, nejedná o neznámý jev. 

Různé formy smyšlených, manipulativních či nepravdivých informací byly šířeny a 

využívány pro vlastní zájmy i v minulosti. Vznikl pouze nový pojem označující praktiky, 

které existují ve společnosti už dlouhou dobu. Kdysi byl pojem vnímán spíše v souvislosti s 

parodiemi, politickou satirou a propagandou, a současná doba jej definuje více v kontextu 

šíření nepravdivých zpráv na internetu (Tandoc Jr., Lim a Ling, 2017, s. 138) a stává se 

nástrojem k pošpiňování opozitních názorů či médií, jak ukazuje koncept dvourozměrného 

vnímání falešných zpráv představeného ve studii Jany Laury Egelhofer a Sophie Lecheler 

(2019).  

Debaty o současném pojetí falešných zpráv, případně fake news, zahrnují řadu jevů, některé 

 
2 Problematika pojmu přichází i v případě snahy o překlad. Čeština je v tomto ohledu bohatší než angličtina, 

která pro označení tohoto fenoménu používá anglických slov false či fake, zřídka untrue. Český jazyk 

všechny tyto výrazy překládá jako nepravdivý, falešný nebo nesprávný. Někteří autoři volí také výraz 

fabricated, pro který nemáme český ekvivalent a můžeme jej přeložit jako uměle vykonstruovaný, resp. 

vymyšlený. Potkat se můžeme také s výrazem manipulated, který pak odkazuje spíše ke konkrétnímu typu 

falešných zpráv a to manipulacím. Pro potřeby této práce používáme tedy český pojem falešné zprávy.  
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z nich jsou téměř neškodné a žádné velké nebezpečí skrze ně nehrozí, například satira, 

neúmyslné chyby novinářů či zaujaté politické diskuse. Na druhé straně pak stojí ty, kterých 

bychom si měli všímat, jelikož zde přichází už vyšší riziko nebezpečí, patří sem ty, které 

používají škodlivé formy vymyšlených zpráv s účelem někoho či něco poškodit. (Evropská 

komise, 2018, s. 10) 

Definice 

Pokusů o uchopení a definování falešných zpráv existuje v akademické, odborné i 

popularizační sféře mnoho. Většina autorů se drží poměrně širokého pojetí falešných zpráv. 

Autoři popularizační knihy Nejlepší kniha o fake news!!! Miloš Gregor a Petra Vejvodová 

(2018) falešné zprávy definují jako „úmyslně nepravdivé nebo zavádějící informace, které 

se objevují v médiích a na sociálních sítích“ (Gregor a Vejvodová, 2018, s. 8) a zároveň 

dodávají, že svou formou se jedná o klasické dezinformace. Podobným směrem jde i definice 

Petra Nutila, který však předkládá o něco užší popis – „úmyslné šíření dezinformací 

prostřednictvím tradičních nebo internetových médií a sociálních sítí, a to za účelem 

politického nebo finančního zisku“ (Nutil, 2018, s. 18). Evropská komise (Evropská komise, 

2018, s. 10) za falešnými zprávami také vidí dezinformace, kam spadají „všechny formy 

nepravdivých, nepřesných nebo zavádějících informací, které jsou vytvořeny, prezentovány 

a propagovány s úmyslem poškodit veřejnost nebo získat peníze“.  

Allcott a Genzkow (2017) zdůrazňují hlavně zkreslení informace, která je vzdálená od 

pravdy. Falešné zprávy vnímají jako zkreslení či manipulaci určitých faktů, ne jejich 

filtrování. Snaží se o přesnější vymezení pojmu. Jejich definice falešných zpráv se týká 

vymyšlených zpravodajských článků, vytvořených se záměrem oklamat, ale může také 

obsáhnout satirické články, které byly sice vytvořeny za účelem pobavit, ale mohou být 

špatně pochopeny, a tím vyloženy jako pravdivé. Naopak za falešné zprávy nepovažují 

očividnou satiru, neúmyslné zpravodajské chyby či předpojaté články. 

Výše představené definice mají společný znak, a tím je úmysl. Ten však nezmiňují všichni 

autoři. Například Aleinikov, Miletskiy a Pimenov (2019, s. 117) zde zařazují „nepravdivé a 

často senzační informace, prezentované jako zprávy“, také do definice zahrnují „zaujatou 

žurnalistiku, propagandu, skrytou reklamu“. Narážejí rovněž na negativní konotaci pojmu 

fake news, který je často používán pro označení mediálních produktů prezentujících 

informace, se kterými příjemce nesouhlasí.  
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Jiná definice zase klade důraz zejména na formu obsahu a za falešné zprávy označuje „uměle 

vykonstruované informace, které napodobují zpravodajský mediální obsah svou formou, ale 

ne svým organizačním procesem či záměrem“. Jedná se tedy o texty, které se na první pohled 

tváří jako důvěryhodný zpravodajský článek, ale při vzniku nebyly dodržované novinářské 

normy, standardy ani pravidla pro získání přesnosti a důvěryhodnosti obsažených informací 

(Lazer et al., 2018, s. 1094). Obdobně je definují Difranzo a Gloria-Garcia (2017, s. 34). 

Vnímají je jako „podvodné zpravodajské příběhy, které jsou zabaleny a zveřejněny, jako by 

byly pravé“. Tím, že se schovávají za roušku skutečných zpráv (real news) a přivlastňují si 

formu tradičních zpravodajských médií, roste jejich důvěryhodnost a pro příjemce je velmi 

těžké rozlišit, co je a co není falešné. (Tandoc Jr., Lim a Ling, 2017, s. 147) Tato definice 

nahlíží na falešné zprávy jako na napodobeninu skutečných zpráv a vychází z toho, jak byly 

fake news vnímány do doby prezidentských voleb v USA v 2016. 

Jiný přístup k falešným zprávám3 nabízí Viriyavejakul (2019), která je přirovnává ke žluté 

žurnalistice 4  a propagandě. Definice zahrnuje úmyslně šířené fámy (misinformation) a 

hoaxy, jejichž cílem je oklamat a/nebo poškodit, případně také získat vliv či peníze. 

V souvislosti s tím zmiňuje také tzv. žurnalistiku šekové knížky (checkbook journalism)5, 

která může vést k falešným informacím.  

Výše uvedené definice a pojetí poskytují základní, ale velmi různorodý, obrys toho, co vše 

se za pojmem falešná zpráva může skrývat. Definice jsou spojené důrazem na nějakou 

nepravdivou, falešnou či zavádějící informaci, která je obsažena v textu. Ačkoliv slovní 

spojení falešná zpráva může svádět k tomu zahrnovat pouze typy obsahů založených na lži 

a zcela smyšlené, pokud se podíváme na tento jev obecněji, lze tady zahrnout i zprávy 

založené na faktech a spojené s pravdivými informace, případně pravdivé zčásti, jako příklad 

lze uvést nejrůznější reklamní a propagační texty, které se ale mají tvářit jako zpravodajské 

obsahy. Bakir a McStay (2018) se falešnými zprávami zabývají mimo jiné ve vztahu k public 

relations a propagačním textům, které na první pohled evokují klasický zpravodajský 

článek6. Argumentují tím, že i tyto obsahy určitým způsobem klamou čtenáře a manipulují 

 
3 K pojmu fake news přidává také pojem junk news nebo pseudo-news.  
4 Žlutá žurnalistika (yellow journalism) je označení, které se ustálilo pro bulvární tisk a neetické novinářské 

praktiky používané v rámci něj, zaměřené na senzace a skandály. Označení přišlo v 19. století. (Köpplová, 

2004) 
5 Neetická novinářská praktika, v rámci které novináři platí zdroji informací často velkou sumu peněz za 

výhradní práva na materiál pro příběhy. 
6 Příkladem může být například nativní inzerce – reklamní články vkládány mezi běžné zpravodajské texty. 
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s ním. Ačkoliv jsou postavené na faktech a pravdivých informacích, ukazují jen část pravdy 

a jsou tedy předpojaté. Do kategorie falešných zpráv mohou zapadat i pravdivé informace či 

zprávy založené na faktech.  

Někteří autoři se v přístupech toho, co je falešná zpráva (fake news), rozcházejí, jiné definice 

se poměrně shodují. Rešerše literatury umožňuje navrhnout typologii obsahů, které lze 

zahrnout do skupiny falešných zpráv, respektive problematické obsahy. O to se pokusilo 

hned několik autorů. Všichni se ale víceméně překrývají a uvádějí stejné či podobné druhy 

obsahů, proto zde jako příklad uvádíme jen některé. Analýza 34 akademických studií 

používající pojem fake news publikovaných během let 2003 a 2017 pomohla vytvořit 

základní typologii toho, jak různí autoři chápou tento fenomén. Podle definic a charakteristik 

pojmu v současném diskurzu a zejména v médiích je tento definován hlavně svým 

„odkazováním na virální příspěvky, které jsou založené na fiktivních účtech, vytvořené tak, 

aby vypadaly jako zprávy“ (Tandoc Jr., Lim a Ling, 2017, s. 138). Ze studie vyplývá, že 

výzkumníci nejčastěji vnímají falešné zprávy jako 1) novinářskou satiru, 2) novinářskou 

parodii, 3) smyšlené obsahy, 4) manipulace, 5) reklama a public relations a 6) propaganda. 

(Tandoc Jr., Lim a Ling, 2017)  

S podobnou typologií přichází také Claire Wardle (2017), která se snaží definovat 

problematické procesy mediálních obsahů o něco detailněji a zabývá se spíše konkrétními 

praktikami. Její typologie zahrnuje 1) satiru a parodii, 2) zavádějící obsah (misleading 

content), 3) podvodný obsah (imposter content – zdroj se vydává za jiný), 4) smyšlený obsah, 

5) chybné souvislosti (false connection – např. obrázek, titulek a popisek nesedí k obsahu), 

6) nesprávný kontext (obsah je založen na pravdě, ale zasazen do špatného kontextu) a 7) 

zmanipulovaný obsah. 

Paulina Pasławska a Anna Popielska-Borys (2019, s. 138) shrnuly nejdůležitější přístupy do 

třech typů – 1) falešné zprávy tvořené pouze za účelem finančního zisku, neřadí se zde 

obsahy vznikající s politickým, organizačním či obchodním záměrem; 2) „fake news 

s agendou“, kam řadí vše, co vzniká s úmyslem propagovat určitou agendu – propaganda; 

3) „satirické fake news“, tedy obsahy tvořené s cílem pobavit, ale zároveň komentovat 

současné dění.  

V širším pojetí falešné zprávy mohou zahrnovat rozmanitou škálu obsahů. Chyba! 

 

Běžný čtenář na první pohled nemusí poznat, že se jedná o reklamní text.  
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Nenalezen zdroj odkazů. shrnuje různé chápání toho, co se skrývá pod pojmem falešná 

zpráva, respektive fake news, získaná rešerší literatury. Kombinuje nejen výše zmíněné 

typologie, ale také definice a charakteristiky. Můžeme je rozlišit podle toho, čím je jejich 

tvorba a šíření motivováno. Motivace může být ideologická či finanční. To znamená, že 

vznikají buď za účelem zisku, nebo za nimi stojí ideologické přesvědčení a jejich cílem je 

propagovat určitý názor. (viz např. Allcott a Gentzkow, 2017; Tandoc, Ling a Westlund, 

2017) 

Tab. 1 Typologie problematických obsahů, spadajících do skupiny falešné zprávy (zdroj: 

vytvořeno na základě rešerše literatury) 

 

Dále lze jednotlivé případy rozčlenit podle míry faktičnosti a míry klamání. Míra faktičnosti 

nebo informační hodnoty odkazuje k tomu, jak moc je zpráva založena na faktech. Míra 

klamání se týká toho, zda je cílem a úmyslem autora oklamat publikum. Typologie 

charakteristik podle těchto dvou aspektů ukazuje Obr. 1. Zatímco parodie a satira jsou 

tvořeny hlavně s cílem pobavit, tudíž je jejich úroveň klamání nízká; primárním, často 

hlavním, cílem propagandy, manipulace a vymyšlených obsahů je vytvořit klam a uvést 

příjemce v omyl. Navzájem se pak liší mírou faktičnosti. „Podobně jako reklama, je 

propaganda často založena na faktech, ale klade důraz na propagaci určité stránky nebo 

perspektivu.“ (Tandoc Jr., Lim a Ling, 2017, s. 138, 146-147) To znamená, že předkládá 

pouze část pravdy, vůči které je zaujatá. Manipulace jsou charakteristické kombinací 

Falešné zprávy

problematické 
obsahy

Satira a parodie  

Konspirace

Výmysly (hoaxy, uměle vytvořené články)

Zavádějící obsahy 

(nesprávný kontext a chybné propojení prvků, předpojatost)

Falešné výroky politiků a veřejných osob

(nepravdivé, zavádějící, klamné)

Neúmyslné chyby (špatně ověřené zprávy, "poor journalism") 

Zmanipulované obsahy (textové i audiovizuální)

Prodejní obsahy (reklama, PR, clickabit)

Fámy, zvěsti a drby (mohou se stát zdrojem)

Propaganda
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obojího. Příjemce vychází z reálných dat, které jsou poté upraveny pro vlastní potřeby. A 

nakonec zcela vymyšlené a uměle vytvořené obsahy, které nevycházejí z žádných objektivně 

ověřitelných faktů a jsou vytvořeny tak, aby klamaly – což z nich dělá nejsilnější a zároveň 

nejnebezpečnější příklad falešných zpráv.  

 
Obr. 1 Typologie definic falešných zpráv (Tandoc Jr., Lim a Ling, 2017, s. 148) 

 

V současné době za falešné zprávy nejčastěji označujeme ty, které se podle Obr. 1 nacházejí 

na úrovni nízké faktičnosti a vědomého úmyslu klamat – tedy druhy obsahů, které jsou 

vymyšlené od svého základu; vycházejí z nepodložených faktů, které uvádějí jako pravdivé, 

nebo vycházejí z pravdivých faktů, se kterými manipulují. Podle Egelhofer a Lecheler 

(2019) je dnes pojem často používán pro označení všech nepřesných či nepravdivých 

informací, často absolutně nesouvisejících s mediální komunikací. Podle autorek můžeme o 

falešné zprávě mluvit za předpokladu, že jsou dodrženy tři aspekty, respektive tři pilíře, na 

kterých jsou falešné zprávy postaveny. Zprávu můžeme označit jako falešnou v případě, že 

je a) prezentována jako žurnalistický produkt, b) byla vyrobena se záměrem někoho oklamat, 

a c) obsahuje nepřesnou či nepravdivou informaci. (Egelhofer a Lecheler, 2019, s. 98-99) 

V jednotlivých pojetích můžeme najít řadu podobností. Mezi ty hlavní patří cíl, respektive 

záměr, se kterým je falešný obsah vytvořen a šířen, a poté podoba, tedy to, jak zpráva na 

první pohled na příjemce působí. Ačkoliv se pro výše uvedené formy obsahů ustálilo 

pojmenování fake news, případně falešné zprávy (false news), nejedná se o přesné označení, 

jelikož nepokrývá všechny druhy podobných problematických obsahů. Jak bylo popsáno 

výše, většina z těchto obsahů není vyloženě falešná. Častěji se jedná o faktické informace 

použité mimo kontext, které však vycházejí z nějakého pravdivého základu. Zároveň není 

příliš vhodné takové obsahy nazývat zprávy, jelikož mají svým účelem do klasického 

zpravodajství daleko. Všechny obsahy, které jsme zde zmiňovali, a které mohou být nějakým 

způsobem považovány za problematické, bez ohledu na to, jakým způsobem a za jakým 
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účelem byly vytvořeny, můžeme označit jednotným pojmenováním information disorder7. 

V této obecné kategorii rozčleňujeme tři skupiny zkreslení informací – dezinformace, 

malinformace a misinformace (viz Obr. 2 Zkreslení informací (přeloženo podle Wardle a 

Derakhshan Obr. 2). Klíčem k rozeznání jednotlivých typů je jednak úmysl, jednak 

chybovost. Dá se tedy říct, že pro popsání jednotlivých jevů by stačily tyto tři výrazy, které 

dostatečně charakterizují jednotlivé typy, jelikož všechny typy mediálních obsahů uvedené 

v Tab. 1 bychom mohli rozčlenit do těchto třech skupin. (Wardle a Derakhshan, 2017) 

Falešné zprávy tedy ze své podstaty popisují právě dezinformace, čímž se dostáváme k tomu, 

že pojem fake news či false news pojmenovává jev, který zde existuje už dlouhá léta a 

nejedná se o žádný neznámý fenomén.   

 

Obr. 2 Zkreslení informací (přeloženo podle Wardle a Derakhshan (2017, s. 5) 
 

Na problematiku se lze dívat také jako na kvalitní a nekvalitní žurnalistiku8. V tomto pojetí 

má nekvalitní žurnalistika několik podob. Může se jednat jak o špatně odvedenou práci 

novinářů, která byla způsobena například špatným ověřením faktů, případně nepozorností, 

bez úmyslu někoho poškodit či oklamat. Jednalo by se tak o misinformaci. Na straně druhé 

straně může být však kvalita poškozena záměrně, a to rozhodnutím novináře neuvést část 

informace či souvislost s úmyslem vytvořit kontext, který se mu hodí do celkové podoby 

zprávy, kterou chce sdělit. Zde už lze hovořit o malinformaci.  

Pro potřeby této práce používáme užší vymezení pojmu falešné zprávy, které 

charakterizujeme jako dezinformační obsah, který je tvořen a šířen úmyslně a je prezentován 

 
7 Do češtiny lze přeložit jako informační zmatek. 
8 Tento přístup volíme pro náš výzkum.  
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jako žurnalistický produkt. Jedná se tedy o žurnalistický útvar, jehož stavebním prvkem je 

dezinformace. Do naší definice tedy spadají uměle vytvořené texty obsahující zcela 

nepravdivé či fakticky nepřesné informace, které jsou úmyslně šířené za účelem někoho 

poškodit či propagovat jeden určitý názor. Společným znakem je přitom napodobování 

profesionálních žurnalistických standardů za účelem vlastního zisku, a to jak finančního či 

politického, tak osobního či ideologického. Tvorba a šíření takové obsahu může přinést vliv, 

peníze či popularitu, důležitý je zde však záměr. Vedle obsahů připomínající profesionální 

žurnalistiku jsou zde také obsahy, které mají formu kratších příspěvků a jsou šířené například 

přes sociální sítě, které mohou mít také negativní dopad. Tímto bychom mohli načrtnout 

rozdíl mezi falešným zpravodajstvím a dezinformacemi. V centru obou pojmů stojí nějaký 

podvod a úmysl oklamat a zkreslit realitu. V případě falešných zpráv se však jev odehrává 

v médiích. Falešné zprávy tak můžeme definovat jako dezinformace šířené médií. Petr Nutil 

(2018) je označuje jako druh mediální manipulace.  

1.1.1 Fake news vs. False news 

Ačkoliv se pojmenování fake news pro problematické obsahy ustálilo, nejedná se o vhodné 

a přesné označení současné reality. Jedná se o nevhodné a zavádějící označení této 

problematiky. Jedním z důvodů je spojení fake – falešný a news – zprávy, které ze svého 

významu není dostačující k charakterizování složité problematiky dezinformací. Většina 

dezinformačních obsahů není ve skutečnosti falešná, případně pouze částečně. Fakta se 

míchají s postupy, které jdou daleko za klasickou podobu zpráv. Najdeme zde formy 

automatizovaných účtů, zmanipulovaných videí a obrázků, cílená reklama, organizovaný 

trolling 9  a další. V současnosti se nebezpečí schovává hlavně v oběhu dezinformací. 

(Evropská komise, 2018; Wardle, 2019)  

Dalším důvodem, proč se slovnímu spojení fake news většina výzkumníků a akademiků 

vyhýbá je instrumentalizace pojmu. Nejen v důsledku amerických prezidentských voleb 

v roce 2016 a politické situaci v USA začalo docházet k ohromnému nadužívání tohoto 

pojmu (viz Obr. 3 ukazující měnící se zájem o pojem fake news ve vyhledávání). Termín se 

začal vyprazdňovat a začal ztrácet svůj původní význam. Fake news vnímáme nejen 

 
9 Troll je v internetovém slangu označení pro účastníka online diskusí či komentátora internetových obsahů, 

který provokuje a často úmyslně začíná hádky. Nejčastěji tak činí šířením a psaním záměrně provokativních 

zpráv a komentářů, které uráží nebo zasahují citlivá témata.  
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v různých pojetích a definicích, ale také s nimi spojujeme mnoho konotací. Často již 

neslouží jako upozornění na falešné zprávy, tak jak jsme je definovali výše – tedy nepravdivé 

či chybné obsahy – ale mnohem častěji se s ním setkáváme v případech, kdy se z něj stává 

nástroj diskreditace médií, novinářů a dalších osob. (Lazer et al., 2018; Egelhofer a Lecheler, 

2019; Aral, Vosoughi a Roy, 2018; Reilly, 2018; Evropská komise, 2018) Nejen v odborné 

literatuře, ale zejména na sociálních sítích a prostřednictvím politických projevů pojem 

získává mnoho různých významů, což ovlivňuje naše porozumění toho, co falešné zprávy, 

fámy i tradiční zpravodajství tvoří (Aral, Vosoughi a Roy, 2018, s. 1146). 

 
Obr. 3 Porovnání zájmu o pojem fake news (modrý graf) a false news (červená) na 

základě vyhledávání. Dva zvýrazněné body označují období po prezidentských volbách 

v USA v listopadu 2016, kdy začalo docházet k zvyšujícímu se počtu vyhledávání termínu 

fake news. Zdroj: Google Trends 
 

Egelhofer a Lecheler (2019) přicházejí s teorií, která problematiku vnímání a definování 

falešných zpráv charakterizuje jako dvourozměrný fenomén. Rozlišují dvě úrovně – „fake 

news genre“ a „fake news label“. V předchozí kapitole jsme popisovali první z rovin, tedy 

jakési žánrové pojetí jevu. Fake news genre zahrnuje pseudožurnalistické obsahy, 

dezinformace a falešné zprávy ve svém původním významu. Druhý způsob vnímání pomohli 

zformovat zejména politici a veřejné osoby za přispění sociálních sítích. Autorky jej označují 

za fake news label. V češtině by se dalo použít označení nálepkování, kdy anglický pojem 

fake news funguje jako hlavně jako nástroj ke snížení důvěry publika v tradiční média či 

novináře a diskreditaci zpravodajských obsahů. V tomto smyslu bývá pojem často používán 

jako zbraň, pomocí které politici, veřejné osoby i veřejnost útočí na média, u kterých 

nesouhlasí se způsobem, jakým je o nich či určitých tématech referováno. „Politici zavedli 

novou politickou strategii, součástí které je označování zpravodajských zdrojů 

nepodporující jejich pozice za šiřitele nespolehlivých nebo falešných zpráv10, zatímco zdroje, 

které podporují jejich pozice, jsou označeny jako spolehlivé nebo nefalešné. Tento termín 

 
10 Autoři v originále používají označení fake news.  
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ztratil veškeré spojení se skutečnou pravdivostí předkládaných informací.“ (Aral, Vosoughi 

a Roy, 2018, s. 1146) Nebezpečí falešných zpráv tak v současnosti nemusí nutně souviset 

pouze s tvorbou a šířením nepravdivých, vymyšlených či zavádějících obsahů. Může se 

jednat pouze o nálepku sloužící jako nástroj určený ke snížení důvěryhodnosti 

zpravodajských médií či profesionální žurnalistiky obecně. Podobně vnímá pojem fake news 

také publikum. Výzkum Reuters Institutu (Nielsen a Graves, 2017) zjistil, že publikum 

falešné zprávy nejčastěji vnímá ve spojení s předpojatou politickou debatou a nekvalitní 

žurnalistikou (poor journalism). Naopak nejsou příliš spojované s nebezpečnými formami 

dezinformací.  

Fake news přestavuje tedy pouze nové módní slovo (jak ukázal i náš výzkum), které se však 

nehodí pro účely výzkumu, jelikož je pro popis této problematiky nedostatečné a celkově 

nevhodné. Z tohoto důvodu se v akademických pracích doporučuje tomuto pojmu vyhnout 

a volit například anglický ekvivalent false news11, případně pracovat s dvojicí skutečné (real) 

a falešné (false) zprávy. Z tohoto důvodu pro účely této práce používáme český ekvivalent 

falešné zprávy (s výjimkou kvantitativního šetření, důvod objasňujeme níže). Zároveň se 

výzkumná část také zaměřuje na hodnocení kvality obsahu (podrobněji v metodologické 

části), proto volíme také dvojici termínů kvalitní a nekvalitní žurnalistika, respektive 

obsah12, které popisují jak profesionální důvěryhodnou žurnalistiku, tak žurnalistiku, která 

je v očích publika vnímána jako nekvalitní či problematická. 

1.1.2 Související pojmy 

Problematika falešných zpráv je často spojována s dalšími příbuznými pojmy. Je nutné ji 

zkoumat v souvislosti s dalšími souvisejícími jevy. Níže uvádíme vybrané pojmy, jejichž 

definici a správné pochopení považujeme za důležité v souvislosti s touto tematikou. Jedná 

se o pojmy, které bývají v souvislosti s falešnými zprávami zmiňovány nejčastěji, a je třeba 

je umět vzájemně odlišit.  Níže uvedené pojmy zároveň slouží jako seznam příbuzných jevů 

a usnadňují pochopení této poměrně rozsáhlé problematiky.  

Dezinformace a misinformace 

 
11 Oba pojmy lze do češtiny přeložit jako falešné zprávy. Problematické je užití anglického ekvivalentu fake 

news. 
12 Dvojice kvalitní a nekvalitní slouží primárně pro účely samotného výzkumu. Teorie se drží dvojice 

skutečné a falešné. V češtině se pak pojmu fake news můžeme vyhnout také použitím slovního spojení 

alternativní fakta/média 
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Jednoduše se dá říct, že falešné zprávy vznikají z dezinformací ve chvíli, kdy je 

dezinformace šířena prostřednictví zpravodajských médií. Dezinformace můžeme definovat 

jako „prokazatelně nepravdivé nebo zavádějící informace, které jsou vytvořeny, 

prezentovány a šířeny za účelem získání ekonomického prospěchu nebo kvůli úmyslnému 

oklamání veřejnosti a které mohou způsobit veřejnou újmu“ (Evropská komise, 2018) a 

mohou být relevantní pro porozumění problematiky falešných zpráv. Je to zároveň ale jev, 

který přesahuje problematiku falešných zpráv. (Evropská komise, 2018) Slovo jako takové 

je poměrně nové, ale popisuje postupy, strategie, nástroje a taktiky, kterými se lidé 

oklamávaly už v minulosti. Rozvoj hromadných sdělovacích prostředků a masových médií 

však zapříčinil, že se z dezinformací stala silná, nebezpečná forma útoku. (Gregor a 

Vejvodová, 2018, s. 9-14) Dezinformace jsou v podstatě mystifikace – úmyslné klamání, 

šíření nepravd, předstírání. Často dochází k manipulováním s pravdou, a to maskováním 

určitých faktů.  

V souvislosti s dezinformacemi se často mluví také o misinformacích, případně konceptu 

poor či bad žurnalistiky (nekvalitní žurnalistika), který se může stát zdrojem pro falešné 

zprávy. Misinformace se od dezinformací liší úmyslem. Jedná se sice také o nepravdivé či 

zavádějící informace, ale s tím rozdílem, že není sdílena úmyslně se záměrem někoho 

oklamat či poškodit. Můžeme je charakterizovat jako neúmyslné zpravodajské chyby, které 

jsou způsobené například tlakem v redakci, leností novináře dostatečně důkladně si prověřit 

informace, špatné zdroje či rychlost, jakým současná žurnalistika funguje. (Egelhofer a 

Lecheler, 2019, s. 5-6) Jak upozorňuje Evropská komise (Evropská komise, 2018), fake news 

je pouhý pojem, skutečnou hrozbou jsou dezinformace. Nezáleží na tom, jak tuto 

problematiku pojmenujeme, je třeba však vědět, na co se zaměřujeme. 

Propaganda 

Pod pojmem fake news příjemci často vidí také formy politické propagandy a předpojaté 

žurnalistky. (Nielsen a Graves, 2017) Propagandu a falešné zprávy nemůžeme rozhodně 

považovat za jeden a ten samý jev. Propaganda je totiž limitována médii kontrolovanými či 

spřízněnými se státem, což u falešný zpráv neplatí (Reilly, 2018, s. 3-4). V čem však 

můžeme najít podobnost je rostoucí popularita, respektive rozšířenost, v době voleb 

(Githaiga, 2019). Pasławska a Popielska-Borys (2019, s. 136-138) propagandu vidí jako 

podmnožinu falešných zpráv, a ačkoliv propaganda nemusí být nutnou součástí falešných 
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zpráv, propagandistické aktivity je třeba nevnímat izolovaně. Ve chvíli, kdy je tedy falešná 

zpráva vytvořena za účelem propagace určité agendy, stává se propagandou. Nejúčinnějším 

nástrojem propagandy jsou pak dezinformace. (Gregor a Vejvodová, 2018, s. 14) 

Propagandu charakterizujeme jako prostředky, které mají ovlivnit názory, myšlenky či 

hodnoty veřejnosti; jedná se o specifickou formu komunikace. Svým charakterem má blízko 

k reklamě a v dnešní době význam propagandy přebírá public relations. Cílem je přesvědčit 

příjemce, nikoli jej informovat. Předkládá se mu pouze část pravdy a ta je silně ideologicky 

či citově zaujatá. V případě propagandy je však důležitá určitá systematičnost a kontrola 

informací, která je nejčastěji prováděna státem, případně entitou, stojící za ideově 

motivovaným ovlivňováním. (Egelhofer a Lecheler, 2019, s. 5-6) Propaganda může být tedy 

aplikována v rámci žánru falešných zpráv. Jedním z prostředků mohou být zpravodajské 

články, které jsou vytvořené politickými osobnostmi či veřejnými činiteli za účelem 

ovlivnění veřejného mínění. Propaganda má, stejně jako falešné zprávy, tendenci se 

schovávat za objektivitu a důvěryhodnost zpravodajských médií.  (Tandoc Jr., Lim a Ling, 

2017, s. 146-147)  

V původním slova smyslu nemusí mít propaganda negativní konotaci, ale v dnes 

rozšířenějším významu je propaganda spojována s ideologií a je vnímána jako „rozšiřování 

nejčastěji demagogických názorů a informací za účelem vyvolání anebo zesílení určitých 

postojů nebo jednání mas ovládaných skupinou, která dané mase vládne pomocí ideologie“ 

(Nutil, 2018, s. 20).  

Hoaxy  

Hoaxy jsou nejčastěji známé jako poplašné, šokující, řetězové či žertovné zprávy, které se 

rychle šíří po sociálních sítích či e-mailech. Jejich společným znakem je nabádání k dalšímu 

šíření. A právě falešné zprávy lze zkoumat také jako produkt hoaxů (Reilly, 2018, s. 5). Ty 

mohou mít podobu humorného či zlomyslného podvodu, fiktivního příběhu citového 

vydírání či falešných proseb o pomoc apod. (Gregor a Vejvodová, 2018, s. 45) Důvodem 

vzniku hoaxů může být klamání lidí, snaha získat osobní a citlivé údaje, nebo v tom lepším 

případě pouze chuť si udělat z někoho legraci. Hoax může být neškodný, ale může mít také 

formu nebezpečné dezinformace, která může poškodit pověst člověka či obsahovat 

nebezpečné rady. Často bývá však uváděn v souvislosti s humorným, hravým způsobem 

oklamání. Funguje na principu „oblbnout a odhalit“. (Reilly, 2018, s. 5)  
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Aby byl hoax úspěšný, musí se podobat něčemu reálnému. Jeho forma a podoba je velmi 

blízká bulvárním textům. Obvykle se týká nějakých citlivých témat, cílí na emoce a častý je 

také dramatický popis a nechybí lákavý titulek, využívající lidské zvědavosti13. Pod vlivem 

hoaxů je pro člověka velmi těžké jednat racionálně, protože jsou vytvořeny tak, aby silnými 

emocemi působily na mysl a tím ji ochromovaly. Vyhrocené emoce jsou základním 

kamenem nejen hoaxů, na stejném principu funguje propaganda i falešné zprávy. Mnohdy 

využívají „principu autority“, kdy danou informaci zaštiťují hlasem odborníka či známé 

osobnosti, který má zprávě přidat na důvěryhodnosti – tak jak to obvykle funguje i u 

falešných zpráv. Běžně se však jedná o anonymní experty či vymyšlené citáty osobností. 

Hoaxy mohou být specifické pro určité prostředí či zemi, mnohem častěji však dochází 

k tomu, že jeden hoax je šířen globálně, pouze v jiných jazycích. (Nutil, 2018, s. 136-151) 

Konspirační teorie 

Konspirační teorie označují „teorie o spiknutí“. Slovo konspirace původně popisovalo 

jakéhokoli kriminální nebo politické spiknutí. Dnes je vnímáme spíše jako alternativní 

výklad určitých událostí či činností, za kterými podle zastánců konspiračních teorií stojí 

mocní lidé, kteří se pokouší ukrývat za svými rolemi. Nejčastěji se v této souvislosti mluví 

o vládách, tajných službách, spolcích, mimozemských civilizacích apod. (Nutil, 2018, s. 19) 

Vycházejí z myšlenky, že „naše životy ovládá někdo jiný“ (Gregor a Vejvodová, 2018, 

s. 49). Často vycházejí ze skutečných údajů, ty však nejsou využívány pro popis realit, ale 

aby zapadly do předem vytvořeného názoru. „Podporují zcela neracionální práci s daty 

a informacemi. Namísto toho, aby člověk vnímal data v kontextu, izoluje si libovolně malý 

výsek, dokud nenajde něco, co ‚podporuje‘ jeho závěr, a takto sbírá věci, které se mu hodí, 

a celkovému kontextu se vyhýbá, protože ‚ničemu nemůžete věřit‘.“ (Kasík, 2019)  

Konspirační teorie zde byly už dávno před tím, než se začalo mluvit o falešných zprávách 

a nebezpečí, které nesou. Přesto spolu pojmy souvisí. Šířením falešných zpráv totiž můžeme 

konspirační teorie podporovat (Egelhofer a Lecheler, 2019, s. 6). 

Fáma (rumour) 

Stejně jako konspirační teorie i fámy mohou vycházet jak z misinformací 14 , tak 

 
13 Titulky často obsahují tzv. click-bait – tedy výrazy a prostředky fungující jako návnada, vyvolávající pocit 

zvědavosti a vede příjemce ke kliknutí. Weby je často využívají za účelem zvýšení návštěvnosti stránek a tím 

i zisku z reklamy. Za click-baity můžeme označit i bulvární titulky, poutající pozornost. (Nutil, 2018, s. 18) 
14 Gregor a Vejvodová (2018) používají slovo fáma jako synonymum k misinformacím. My však pojem 
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z dezinformací, ale mohou být také založeny na pravdivých údajích, které jsou zkresleny. 

Fámy mohou také podporovat šíření falešných zpráv. „Fáma či zvěst je tvrzení o lidech, 

skupinách, institucích či událostech, které nejsou pravdivé nebo jen částečně, šíří se od 

jednoho člověka k dalšímu a tím získávají na důvěryhodnosti.“ (Sunstein, 2014, s. 4) Cílem 

není nikoho obelhat, spíše se pouze podělit o zajímavou historku, jejíž pravdivost je však 

zpochybnitelná, a třeba se i nějakým způsobem zviditelnit. Příkladem fámy mohou být drby 

či urban legends15. (Gregor a Vejvodová, 2018, s. 8) Společnými znaky fám je veřejné šíření 

bez vědomí toho, že se jedná o lež a nedostatek důkazů o tom, zda se příběh skutečně stal. 

(Egelhofer a Lecheler, 2019, s. 6) Nejasný původ z nich dělají těžko ověřitelné informace.  

V současné době se pojem fáma čím dál tím více používá ve spojitosti s falešnými zprávami, 

mnohdy i jako synonymum. V některých publikacích či studiích (např. Aral, Vosoughi 

a Roy, 2018) se tedy můžete setkat také s tímto označením používaným ve významu falešné 

zprávy či fake news.  

Alternativní fakta a média 

Pojem alternativní není o nic méně složitý než pojem falešný – i v tomto případě bychom 

mohli nalézt několik různých způsobů definování a přístupu k tomu, co je označováno za 

alternativní. Alternativní média16 jsou často chápána jako jiné označení pro dezinformační 

weby a alternativní fakta získávají negativní konotaci „falešných zpráv“ (Barrera et al., 

2020). Ve své podstatě se však jedná o neutrální pojem, který pojmenovává všechny druhy 

médií, které ještě nejsou v mediálním prostředí zavedená a stojí naproti dominantním, 

mainstreamovým médiím ve společnosti. Do kategorie alternativních médií tedy můžeme 

zařadit jak dezinformační weby, tak například nekomerční projekty, jejíž cílem je posilovat 

identitu menšin či opomíjených sociálních témat a skupin často se jedná o nekomerční 

projekty. (Dudek a Čihák, 2018)  

V roce 2017 bylo díky kanceláři amerického prezidenta Donalda Trumpa zpopularizováno 

sousloví alternativní fakta. Vývoj zájmu o anglický pojem alternative facts ukazuje Obr. 4. 

 

misinformace vnímáme spíše ve vztahu k neúmyslným chybám ve zpravodajství, kdežto fáma či zvěst 
označuje drby či historky, šířící se bez vědomí toho, zda se jedná o lež.  
15 Urban legends neboli městské pověsti jsou novodobé pověsti ve formě příběhů o „lidech, kterým se stala 

nějaká zvláštní příhoda“. Je postavený tak, aby vypadal pravdivě a jako pravdivý byl předáván i dále. Cílem 

však není nikoho oklamat, pouze šířit zajímavé historky, které se možná staly či nestaly a slouží spíše ke 

zviditelnění. (Gregor a Vejvodová, 2018).   
16 Gregor a Vejvodová (2018, s. 59) navrhují vhodnější označení „zahraniční neseriózní média“, namísto 

sousloví alternativní média, které podle nich „lépe odráží realitu“.  



 

 

28 
 

Je zřejmé, že křivka je nejvyšší na konci ledna 2017. Pojem byl prezentován jako alternativní 

zdroje informací a dodatečná fakta. Ve skutečnosti se jedná o „úmyslně nesprávné 

interpretace faktických informací“ (Himma-Kadakas, 2017, s. 26)  

V této souvislosti můžeme zmínit také pojem faktoid, který označuje pravděpodobně 

nepravdivá tvrzení prezentovaná a přijatá jako fakta. Jsou to tedy mylné domněnky 

opakované tak často, že jsou považované za pravdivé. (Marsh, 2014). V roce 2017 bylo 

dokonce sousloví alternativní fakta v Německu zvoleno nejvíce matoucím slovním spojením 

roku. Porota uvedla, že termín „je maskující a matoucí vyjádření pro pokus učinit nepravdivá 

tvrzení přijatelným prostředkem veřejné debaty“. (ČTK, 2018) 

 
Obr. 4 Vývoj zájmu o pojem „alternative facts“ (alternativní fakta) ve vyhledávání 

celosvětově. Zdroj: Google Trends 

 

Alternativní média mohou být nápomocné tím, že pokrývají témata, která se 

v mainstreamových médiích neobjevují. Alternativní fakta jsou nebezpečná – proto je třeba 

umět mezi těmito dvěma výrazy rozlišovat. Alternativní totiž ne vždy musí znamenat špatné. 

Novinář serveru Hlídací pes a spoluzakladatel a ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky Ondřej 

Neumann tvrdí, že „alternativní média jsou ve veřejném zájmu“, alternativní fakta nikoliv 

(Dudek a Čihák, 2018).  

Manipulace 

Všechny úmyslně šířené dezinformace či falešné zprávy mají jednu společnou vlastnost, a 

tou je manipulace. Jedná se procesy, kdy dochází ke klamání, ovlivňování názorů a 

přesvědčení a znemožňování udělat si na věc vlastní názor. Klasickým příkladem je třeba 

tzv. spin doctoring, tedy „manipulace veřejným míněním prostřednictvím médií“. (Gregor a 

Vejvodová, 2018, s. 58-59) Manipulativní procesy jsou založené na přesvědčovacích 

taktikách charakteristických pro propagandu, ale také pro reklamu či politický marketing – 

protože tady dochází často k manipulaci skrze selektivní výběr informací. (Aleinikov et al., 

2019) 
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Manipulace jsou vždy založené na faktech, snaží se změnit chování či přesvědčení jedinců 

či celé společnosti bez toho, aniž by si to cílová skupina uvědomila. Mohou se projevovat v 

několika formách: a) falšování či překrucování faktů či spojení faktů s nepravdivými údaji; 

b) vytržení z kontextu či vytvoření nového kontextu, například spojením dvou přesných 

údajů, či c) manipulace s fotografiemi a video obsahem. Manipulace s fotografiemi není nic 

nového, moderní technologie v současné době umožňují také manipulaci s video obsahem. 

K manipulaci s vizuálním obsahem může dojít i bez zásahu do samotné fotografie, stačí ji 

vytrhnout z kontextu – použít ji s jiným popiskem či přiřadit k jinému článku. (Tandoc Jr., 

Lim a Ling, 2017, s. 144-145; Gregor a Vejvodová, 2018, s. 58-59) 

Existuje mnoho druhů manipulativních technik, které jsou využívány dezinformačními weby 

a tvůrci falešných zpráv. Mezi ty nejčastější patří: fabulace (vymýšlení příběhů), svalování 

viny, vyvolávání strachu, prezentace vlastního názoru, démonizace, hra s emocemi, 

nálepkování, případně manipulace s fotografiemi či videi. Jak ale ukazuje studie Analýza 

manipulativních technik na vybraných českých serverech použití zmanipulovaných videí či 

obrázků není na českých serverech příliš časté – tvoří asi 1 %, oproti svalování viny, fabulace 

a nálepkování, objevující se ve většině případů. (Gregor a Vejvodová, 2016)   

1.2 Role médií v informační době 

Média mají ve společnosti nezastupitelnou roli a plní nejrůznější funkce. Jak uvádí Burton a 

Jirák (2001), mezi ty hlavní se řadí hlavně informační a zábavní funkce, ale plní také roli 

politickou a socio-kulturní. V demokratických společnostech jsou masmédia důležitým 

zdrojem informací, čímž reprezentují, co je aktuálně ve společnosti důležité a zároveň 

přináší aktuální informace o světových událostech. Pokud člověk nemá přístup 

k důvěryhodným informacím, je pro něj velmi těžké se orientovat lokálních i světových 

událostech. (Deuze, 2015, s. 200) Mají však také symbolický význam. Jsou významným 

tvůrcem společenského konsenzu a sdílí hodnoty společné pro danou společnost či kulturu. 

Příjemci zpráv tak prostřednictvím médiím získávají obraz o událostech ve světě i doma, je 

jim připomínáno, co je správné a co je naopak normativně bráno jako porušení. (Trampota, 

2006, s. 9-13) V mnohých společnost se média „podílejí na socializaci jednotlivce, na jeho 

včlenění do společnosti, a tím jak na formování jedince, tak na utváření podoby společnosti 

a vztahů, které v ní panují“ (Burton a Jirák, 2001, s. 15). 

V současné – informační – době jsme svědky nejen měnící se mediální krajiny, ale také 
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proměny vnímání médií jako takových. Rozvoj informačních a komunikačních technologií 

(ICT) značně zjednodušil přístup k velkému množství informací a zároveň zvýšil množství 

zdrojů, ze kterých lidé mohou tyto informace čerpat. (Fletcher a Park, 2017, s. 1281)  „Máme 

tedy v současné době přístup k obrovskému množství informací ze široké škály odvětví a 

oborů, je jen na nás, jak tohoto využijeme.“ (Souček, 2009, s. 21) S nárustem objemu 

informací a hlavně jejich dostupnosti však roste také informační přesycení17 (information 

overload) publika, které vede nejen k celkové únavě organismu člověka, stresu a úzkosti, ale 

rovněž snižuje percepční schopnosti uživatelů, kteří se stávají závislí na informacích, jež 

nejsou schopni však dále zpracovávat. (Virilio, 2004) V záplavě informací jsou totiž 

k dispozici nejen ty přínosné a kvalitně zpracované, ale roste také množství těch 

nadbytečných. Pro příjemce je pak velmi složité filtrovat důležité zprávy od informačního 

odpadu. Je to dáno omezenou kapacitou lidského mozku. „(…) schopnost člověka 

„vstřebávat“ informace je značně omezena našimi intelektuálními schopnostmi a zvětšuje se 

buď vůbec, nebo jen velmi pomalu.“ (Souček, 2009, s. 21) Lidé se stávají součástí globálního 

prostředí, které je tvořené z informací hrající důležitou roli téměř ve všech oblastech života. 

Luciano Floridi (2019) toto prostředí nazývá infosféra a mluví o tzv. čtvrté revoluci.  

Informační doba rovněž přináší obavy týkající se budoucnosti kvalitní žurnalistiky. Přičemž 

tyto obavy nejsou dány ani tak přechodem z offline mediálního prostředí do toho online, 

jako spíše rozmachem tvorby a šíření zkreslených zpravodajských článků, obsahu 

generovaném uživateli a úmyslně tvořenými dezinformacemi. (Martens et al., 2018) 

Potenciální pokles kvality obsahu může být také důsledkem celkového zrychlování 

žurnalistiky (Waschková Císařová, 2012, s. 9).  

Rozvoj nejrůznějších internetových komunikačních platforem umožnil lidem, i těm, co 

nejsou novináři, sdílet své názory a stát se tvůrcem obsahů. Dnešní doba je charakteristická 

rychlostí, jakými se informace šíří a tvoří, a stíráním rozdílů mezi příjemce a tvůrcem. Dnes 

může kdokoliv – tedy i člověk jehož povolání jej nevede ke kontrole faktů, dodržování 

kodexů či profesní etiky – bez nutnosti vynaložení většího úsilí vytvořit obsah na první 

pohled připomínající zpravodajské články. (Egelhofer a Lecheler, 2019; Allcott a Gentzkow, 

2017) S nástupem internetu vznikl prostor, kde je možné svobodně šířit a propagovat své 

názory, myšlenky, postoje, ale také místo kde se kvalitní informacemi míchají s těmi 

 
17 Někdy se využívá také spojení informační přehlcení, přetížení, zahlcení či nasycení. Všechny pojmy však 

popisují stejný koncept.  
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nekvalitním. „Každý může být expert na jakékoli téma a tak se na jednom místě nachází 

profesionálové i neprofesionálové, experti i ne-experti a ti musí spolu kooperovat.“ To vše 

vede k zvyšujícímu se šíření dezinformací a falešných zpráv. (Githaiga, 2019)  

1.2.1 Důvěryhodnost médií a důvěra v média  

Důvěra nejen v média je důležitý aspekt pro fungování společnosti, který ovlivňuje, jakým 

způsobem se lidé ve společnosti rozhodují. (Kohring a Matthes, 2007) V současnosti se však 

potýkáme s dlouhodobě nízkou důvěrou v mediální činitele, která je patrná téměř všude na 

světě. Podle Reuters Institute (2020, s. 66), médiím v České republice důvěřuje 33 % 

internetové populace. Ačkoliv trend klesající důvěry z posledních let se podle výsledků 

podařilo v Česku zastavit nebo alespoň zpomalit, patří důvěra v česká média stále mezi jednu 

z nejnižších (25. místo ze 40). Veřejnoprávní média mají obecně nejvyšší důvěru, přesto 

„jen zhruba polovina populace k nim má vztahovou důvěru, tedy se domnívá, že ‚informují 

a jednají v zájmu lidí, jako jste vy‘“ (Hořejš a Valůch, 2019, s. 2). Situace ve světě je 

podobná, a to zejména v zemích, kde jsou média využívána k polarizaci společnosti. 

Novináři ztrácejí svou roli „strážců demokracie“ (Moravec, Urbániková a Volek 2016 in 

Boček, 2017). Ačkoliv se mluví o všeobecné nedůvěře v tradiční média, televize, rozhlas a 

tisk jsou stále považovány za nejdůvěryhodnější zdroje informací. Naopak důvěra uživatelů 

v online zpravodajská média je, navzdory širší dostupnosti zpráv, spíše nízká. (Martens et 

al., 2018, s. 5-7) Přesto, i u těch nejdůvěryhodnějších zdrojů, sledujeme dlouhodobý propad. 

V důsledku tohoto trendu se často hovoří o krizi žurnalistiky, kterou Moravec, Urbániková 

a Volek odůvodňují takto: „Některé příčiny stávající krize žurnalistiky jsou zřejmé, některé 

jen tušíme. Co ale spojuje jednotlivé projevy úpadku novinářství v době jeho nejvyšší 

technologické exploze, souvisí s dvojí ztrátou důvěry. Klesá nejen důvěra veřejnosti v práci 

novinářů, respektive zpravodajských médií, ale současně narůstá skepse samotných 

novinářů k současnému směřování zpravodajských médií.“ (In Boček, 2017) Obavy ze 

snižující se důvěry v dominantní média jsou spojovány s rostoucím trendem šíření falešných 

zpráv a zejména s nadužíváním pojmu fake news ve smyslu „nálepkování nepohodlných a 

nesouhlasných tvrzení“, jak to popisuje Egelhofer a Lecheler (2019).  

McNair (2018) souhlasí s tvrzením, že fenomén „fake news“ je budován na základě 

dlouhodobého poklesu důvěry veřejnosti v pravdu poskytovanou novináři. Nicméně „krize 
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důvěry“ má podle něj kořeny už ve 20. století a je důsledkem kauz 18  spojených 

s plagiátorstvím v žurnalistice a smyšlenými zpravodajskými příběhy vysoké kvality. 

McNair problematiku vnímá jako kombinaci více faktorů. Lze na ni nahlížet jako na dva 

trendy, které se v současnosti potkaly a v důsledku technologických změn došlo k jakési 

konvergenci, která byla využita populistickými entitami k postupnému oslabování důvěry 

společnosti v dominantní žurnalistiku. Allcott a Gentzkow (2017) jsou pak toho názoru, že  

„snižující se důvěra v mainstreamová média může být příčina i následek“ rostoucího 

fenoménu falešných zpráv. Nelze tedy jednoznačně říct, že by „zraněná“ důvěra byla 

důsledkem rozmachu falešných zpráv a dezinformací, ačkoliv ve společnosti rezonuje jiný 

názor. Podle průzkumu Ipsos (2020), se 45 % české populace domnívá, že příčinou poklesu 

důvěry v média jsou právě „fake news“. Podobný postoj převládá také v USA – 68 % 

dospělých tvrdí, že „fake news“ mají vliv na důvěru Američanů ve vládní instituce a 54 % 

vidí dokonce významný dopad na důvěru lidí v sebe navzájem (Mitchell et al., 2019). 

V důsledku těchto tendencí se mění způsoby, jak lidé přijímají žurnalistiku. Příjemci se 

stávající skeptičtější k dominantním médiím a častěji se obracejí na alternativní zdroje 

informací, názory okolí či spoléhají na vlastní úsudek. (Githaiga, 2019; Fletcher a Park, 

2017) Wagner a Boczkowski (2019) zjistili, že vnímání současného měnícího se mediálního 

ekosystému je charakterizováno negativním pohledem na kvalitu současného zpravodajství; 

nedůvěrou ke zprávám šířeným na sociálních sítích; a obavami z toho, jak současné trendy 

ovlivní preference příjemce a jeho procesy konzumace informací.  

Při posuzování a zkoumání důvěry je třeba zmínit související pojem, kterým je 

důvěryhodnost. Kohring a Matthes (2007) při hodnocení zpravodajských médií preferují 

výraz důvěryhodnost (credibility) namísto důvěry (trust) – oba pojmy však podle nich 

popisují stejný koncept. Důvěra je vnímána jako hlavní prvek důvěryhodnosti, společně 

s přesností, férovostí, prezentováním celého příběhu, nezaujatostí a vyrovnaností názorů. 

(Fletcher a Park, 2017; Kohring a Matthes, 2007) Důvěryhodnost je tedy spíše vlastností 

konkrétního zdroje či obsahu, který disponuje dalšími charakteristikami, a odkazuje 

k odbornosti, tedy jak dobře informovaný a znalý zdroj je, a spolehlivosti subjektu. Je 

používána jako „měřítko pro kvalitu a věrohodnost, pravdivost zpráv“ (Treise et al., 2003, 

 
18 McNair (2018) zmiňuje například kauzu Jaysona Blaira, který během své novinářské kariéry v New York 

Times, publikoval několik smyšlených příběhů a také plagiátů jiných článků. Kauza vyvolala mnoho otázek 

spojených s novinářskou odpovědností a důvěrou v média.  
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s. 310). Důvěra je pak přímo s osobou příjemce, který se na základě důvěryhodnosti 

rozhoduje, zda bude důvěřovat nebo ne. Důvěru můžeme definovat jako očekávání vkládané 

do osoby či instituce, které je založené na společných sdílených hodnotách. Jedinec se 

vlastně vzdává kontroly nad určitou situací a předává ji jinému sociálnímu činiteli 

s očekáváním toho, že se na něj může spolehnout. Důležitým faktorem v charakterizování 

toho, co je důvěra je vědomé vnímání rizika a neznalost toho, zda bude důvěra zaručena. To 

znamená, že abychom mohli mluvit o důvěře, „musí existovat možnost, že jedna strana bude 

jednat v rozporu s očekáváním druhé tím, že zradí sdílené normy spolupráce.“ (Tsfati a 

Cappella, 2010, s. 252) Jak zmiňují Kohring a Matthes, (2007), „když není nic v sázce, není 

nutná důvěra“.  

Mediální důvěra je důležitým faktorem při rozhodování o tom, kolik pozornosti určitým 

médiím jedinec věnuje a je také nezbytnou podmínkou pro důvěru v jiné sociální aktéry, se 

kterými je veřejnost skrz mediální subjekty propojena (Kohring a Matthes, 2007). Důvěru 

v média lze vnímat na třech úrovních: důvěra ve zpravodajské informace; důvěra v osobu 

novináře; a důvěra v mediální instituce. „Příkladem mezilidské důvěry (osoba-osoba) je 

důvěra mezi příjemcem zpravodajství a tvůrcem zpráv. Důvěra v mediální společnosti, jako 

je například důvěra, kterou přiřazujeme konkrétní zpravodajské agentuře, je forma 

institucionální důvěry; a důvěra v obsah zpravodajského příběhu slouží jako forma 

informační důvěry v obsah.“  (Williams, 2012) S podobným rozčleněním různých dimenzí 

důvěry přichází i Kohring a Matthes (2007). Podle autorů je celkové hodnocení důvěry 

založeno na čtyřech dimenzích: důvěra ve výběr témat a faktů, v přesnost a v novinářské 

hodnocení. Přičemž za jádro mediální důvěry považují důvěru ve výběr faktů a novinářské 

hodnocení. Příjemci věří, nejen že se „zpravodajská média zaměří na ta témata a události, 

které jsou pro ně relevantní“, ale také že novinář výběrem základních informací zasadí téma 

do kontextu a následně přinese také kritické zhodnocení, které však musí být srozumitelné, 

užitečné a vhodné. Dodatečné, dobře zpracované zhodnocení tématu může přinést zprávě 

přidanou hodnotu. (Kohring a Matthes, 2007, s. 239-240)  

Hodnocení důvěryhodnosti je ovlivněno mnoha faktory, podle kterých se jedinec rozhoduje. 

Jak jsme však již nastínili v kapitole výše v důsledku informačního přehlcení je pro příjemce 

složité definovat si určitá kritéria a oddělovat důvěryhodné od nedůvěryhodného. Proto by 

mělo být zvlášť důležité budovat důvěryhodnost médií a zdrojů informací celkově.  
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„Konzument médii důvěřuje ve chvíli, kdy věří, že jsou mu poskytovány kvalitní informace 

je zároveň schopný tématu porozumět.“ (Fletcher a Park, 2017, s. 1283) Vědci ze Stanford 

Graduate School of Education (Donald, 2016) zkoumali schopnosti studentů vyhodnocovat 

mediální obsahy a zjistili, že mladí lidé mají problém odlišit například reklamy od 

zpravodajských článku nebo zjistit, odkud informace pocházejí. To naznačuje, že se více 

zaměřují na obsah než na původ informací. Důvěryhodnost webových stránek posuzovali na 

základě vysoké produkce obsahu, odkazů na seriózní zpravodajské organizace a 

propracovaný popis stránky „O nás“.  Důvěryhodnost online zdroje může být dále 

posuzována na základě dostupnosti informací o autorovi a vlastníkovi a přítomnosti 

formálních aspektů, jako například datum publikování. Roli hraje také frekvence aktualizace 

webové stránky a celková politika zdroje, kam se řadí například pravidla inzerce. Vedle 

těchto konkrétních aspektů má však publikum tendence důvěryhodnost webových stránek 

hodnotit rovněž porovnáním s tradičními dominantními médii, jako například noviny. 

(Treise et al., 2003, s. 310-311) 

Kritéria hodnocení důvěryhodnosti jsou individuálním měřítkem, které si vytváří každý 

jednotlivec na základě vlastních zkušeností a znalostí. To také znamená, že se tato kritéria 

mohou lišit dle druhu zdroje. Treise aj. (2003) zkoumali hodnocení důvěryhodnosti 

vědeckých webů a nalezli souvislost mezi úrovní zapojení do vědeckých činností a kritérii 

hodnocení důvěryhodnosti. Příjemci s dostatečnými znalostmi o daném tématu hodnotili 

spíše argumenty obsažené v informacích, faktičnost, přínos a úplnost informací. Naopak u 

lidí s nižšími znalostmi se projevila tendence hodnotit na základě formy, vzhledu a 

atraktivnosti.  

Výzkumy (Gunther, 1988; Fletcher a Park, 2017; Williams, 2012; Tsfati a Cappella, 2010; 

Kohring a Matthes, 2007) ukazují, že důvěra má vliv na celkovou konzumaci médií a 

preference příjemců a ovlivňuje také jejich chování na internetu. Jak zjistili Fletcher a Park 

(2017), lidé s nízkou úrovní důvěry spíše tíhnou k nemainstreamovým19 zdrojům informací. 

Naopak vysoká důvěra značí větší pravděpodobnost preference mainstreamových médií. 

Důvěra však není jediným faktorem, který určuje preference příjemců. Ze závěru studie 

vyplývá, že také mladší lidé a lidé s nižším zájmem o média preferují spíše čistě internetová 

 
19 Nemainstreamová média charakterizují jako zdroje informací, které mají pouze digitální či online podobu a 

zahrnutí také sociální sítě. Vnímají je jako alternativu k mainstreamovým sdělovacím prostředkům, které 

mají kromě online formy také tu offline. (Fletcher a Park, 2017, s. 1284) 
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či digitální média. V případě tisku je tato konzumace řízená spíše důvěrou v osobu novináře, 

než zdroje jako takového, jak ukazuje výzkum Ann E. Williams (2012). To však neplatí 

u televizního zpravodajství. Vztah mezi důvěrou v reportéry a konzumací obsahu se 

nepotvrdil, naopak se ukázalo, že zvyšování důvěry v televizní zpravodajství je řízeno 

zejména obsahem. Internetové zpravodajství je pak hodnoceno nejkritičtěji, a to z důvodu 

nižší transparentnosti internetu.  

S konzumací nemainstreamových médií je spojen media scepticism. Za předpokladu, že 

publikum činí racionální rozhodnutí, příjemci s nízkou důvěrou budou vyhledávat zdroje, 

které reprezentují alternativní zdroje, používají spíše neformální styl a zároveň budou často 

kritičtí k mediálním praktikám a institucím. (Tsfati a Cappella, 2010) Preference sociálních 

sítí nebo agregátorů zpráv jako primární zdroje informací může být odůvodněna dostupností 

a rychlým přístupem k velké škále různých zdrojů na jednom místě, což může být spojeno 

s potřebou příjemce získat pohled z odlišných perspektiv.  

V souvislosti s důvěrou je rovněž nutné zmínit pojem nedůvěra, který je často chápan jako 

antonymum. Fletcher a Park (2017) však upozorňují, že se jedná o dva různé koncepty 

a zdůrazňují, že nízká úroveň důvěry se nerovná nedůvěře. Doporučují, aby se na tento jev 

nahlíželo jako na míru nejistoty. Nízká úroveň důvěry je spojována s větší nejistotou, vysoká 

důvěra pak s menší nejistotou. (Fletcher a Park, 2017, s. 1283-1284)  

Na závěr kapitoly se pokusíme zamyslet, co by mohlo vést ke zvýšení celkové důvěry 

v klasická média. Někteří teoretické a výzkumníci se zabývají možnosti vlivu mediální 

gramotnosti na nízkou důvěru. Jak však uvádí Hořejš a Valůch (2019) v souhrnné analýze 

mediální gramotnosti a důvěry v média, „zvyšování mediální gramotnosti automaticky 

neznamená u všech skupin populace i větší důvěru k médiím či výběr kvalitnější zdrojů. Vyšší 

mediální a zpravodajská gramotnost vede totiž i ke kritičtějšímu zkoumání všech médií a v 

některých případech i k volbě velmi manipulativních zdrojů. Naopak část populace s nízkou 

mediální gramotností médiím důvěřuje ze zvyku nebo neznalosti alternativ.“ Další 

požadavek může být kladen přímo na osobu novináře či mediální organizace. Důvěru 

v média lze oživit poskytováním kvalitní žurnalistiky, která přináší přesné a ověřené 

informace, které vykazují určitou míru profesionality a odbornosti. Na úrovni mediální 

organizace by pak měl být kladen důraz zejména na transparentnost vlastnických struktur. 
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1.3 Role publika 

Při studiu médií se do pozornosti dostávají také ti, jimž jsou mediální obsahy určeny, tedy 

příjemci. Vývoj mediálních publik vychází z rozvoje veřejnosti a veřejného prostoru a 

proměny publika jsou propojeny s proměnami, ke kterým v průběhu historie dochází ve 

mediální sféře (Jirák a Köpplová, 2015, s. 191-192). Jinak tomu není ani v době nových 

médií. Nejčastěji se v souvislosti s typologií zmiňují dvě pojetí publika – pasivní a aktivní. 

Nejedná se o dva protikladné jevy, spíše jsou vnímány jako jistý „stupeň ,aktivity‘ nebo 

,pasivity‘, jejž je možné publiku přisoudit“ (McQuail, 1997, s. 22).  

Pojetí pasivního publika je vnímáno jako historicky starší a vychází z přenosového modelu 

komunikace. Publikum je v tomto konceptu pod vlivem médií a je „pasivní v příjmu 

mediovaných sdělení, … a pouze reaguje na podněty přicházející z médií“ (Jirák a Köpplová, 

2015, s. 209). Aktivní publikum je naproti tomu činnější ve smyslu toho, že si samo vybírá, 

jaké mediální obsahy bude konzumovat, a to s ohledem na své zájmy, potřeby a motivace. 

Aktivní publikum je charakteristické individuální interpretací sdělení a sdílením s dalšími 

členy komunity. Tento pohled na publikum se začal rozvíjet později, zhruba od 60. let 20. 

století. Výzkumníci se začali zajímat o to, jaké potřeby tito aktivní účastníci komunikace 

sledováním médií uspokojují, a co je motivuje dané obsahy konzumovat. Začal se formovat 

přístup teorie užití a uspokojení/gratifikace (use and gratification theory), který říká, že 

každý jednotlivec přistupuje k obsahům z různých důvodů, odlišnými způsoby a s rozdílným 

očekáváním. Tento přístup vnímá příjemce jako svobodné individuum, které jedná podle 

vlastního uvážení, na základě vlastního rozumu. Takový příjemce je schopný si mezi 

sděleními vybírat, některá přijmout a jiná odmítnout. (Jirák a Köpplová, 2015, s. 210-214) 

Klíčovou otázkou v tomto přístupu tedy není pouze proč, ale také jak, jsou určité obsahy 

příjemci konzumovány.  

Teorie užití a uspokojení však ve výsledku obsahuje pouze kategorizaci jednotlivých 

chování a potřeb mediální publik a nepřináší komplexní pohled na chování příjemců, tedy 

například to, jakým způsobem jsou obsahy konzumovány (Trampota, 2006, s. 128-131). 

Jirák s Köpplovou (2015, s. 215) přibližují důvody kritiky přístupu, který například 

nezohledňuje jasnou aktivitu samotného média – i média se mohou podílet na tvorbě či 

podpoře těchto potřeb. Taktéž nevysvětluje, co se odehrává, pokud příjemce své touhy 

nenaplní.  
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S příchodem nových komunikačních technologií nabývá toto pojetí na důležitosti a nejčastěji 

se otevírá v souvislosti se zkoumáním motivací uživatelů sociálních sítí, blogů, chatů apod. 

a jejich chováním na internetu (LaRose a Eastin, 2004; Li et al., 2018; Ham et al., 2019; 

Williams a Whiting, 2013; Papacharissi a Rubin, 2000). Thomas E. Ruggiero (2000), který 

se ve své studii zabývá přínosem teorie užití a uspokojení a její aplikací na vyvíjející se 

média, zdůrazňuje, že stávající a budoucí modely by měly být vyvinuty a vytvořeny s 

ohledem na koncepty, které jsou charakteristické pro nové komunikační technologie, jako je 

například interaktivita či hypertextualita. Výzkumníci se zároveň mají zaměřovat mimo jiné 

na interpersonální a kvalitativní aspekty mediované komunikace, jen tak lze hlouběji 

prozkoumat chování publika a přesněji posoudit jejich účel v tomto komunikačním vztahu. 

Na jeho práci navázali Sundar a Limperos (2013), kteří aplikují postupy přístupu původně 

určené pro starší média, aby zachytili uspokojení z používání novějších médií. Zpochybňují 

představu, že „veškerá uspokojení přicházejí z vrozených potřeb“ a předkládají myšlenku, 

že „mediální technologie mohou utvářet potřeby uživatelů, což vede k novým a osobitým 

gratifikacím“. Užití v tomto případě chápeme jako „dobrovolné jednání, nikoliv pouze 

pasivní příjem“. (Sundar a Limperos, 2013, s. 504) 

Vzhledem k tomu, že internet a moderní média rozšířily rozsah našich interakcí se 

samotnými médií, dosahuje koncept aktivního publika úplně jiného rozměru. Publikum je 

dnes tak aktivní, že už nelze být označováno jako publikum, místo toho bychom měli 

používat označení uživatel/é (Sundar a Limperos, 2013). Už v předchozí kapitole jsme 

zmínili vliv, kterým publikum v současné době internetových médií, disponuje. Producenti 

a konzumenti dnes už netvoří dvě oddělené skupiny. Fakt, že publikum má možnost 

zasahovat do konečné podoby konzumovaného obsahu, například výběrem témat a sdělení, 

vytváří interaktivnější podobu publika. Z toho důvodu se bavíme o vzniku tzv. interaktivního 

publika. Jak uvádí Jirák a Köpplová (2015, s. 203), „poslední zatím identifikovatelnou fází 

ve vývoji publika je období interaktivního publika spojeného s nástupem síťových médií, tedy 

nových informačních a komunikačních médií“. Interaktivní publikum souvisí s participativní 

kulturou, která je jedním z aspektů konvergentní kultury20, kterou popisuje Henry Jenkins 

 
20 Konvergentní kultura zahrnuje zmiňovanou participativní kulturu, kdy se z publika stávají aktivní účastníci 

komunikace, a mediální konvergenci. Ta je charakteristická prolínáním mediálních forem a postupů. Jedná se 

tedy o „tok mediálního obsahu skrze různé mediální platformy“. Posledním aspektem, který tvoří 

konvergentní kulturu, je kolektivní inteligence, jelikož konzumace médií „se v proměňujícím se prostředí 

stala kolektivním procesem“. (Adlerová, 2015) 
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v knize Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. Jenkins (Adlerová, 

2015). Aktivní účastník komunikaci byl ještě nedávno pojmenováván jako prozument 

(producent a konzument). Tento pojem však zahrnuje spíše možnost ovlivnit určité produkty 

skrze zpětnou vazbu. Pro dnešní internetovou dobu je vhodnější pojem produser (producent 

a uživatel – user) Axela Brunse. Ten popisuje uživatele, který nejen konzumuje, ale také 

vytváří a formuje obsah (McQuail, 2016, s. 192; Bruns, 2009).  

Interaktivní publikum se od aktivního publika se liší zejména tím, že příjemce na sebe 

částečně bere roli editora či autora. Interaktivita vychází z možnosti publika rozhodovat se, 

v jaké podobě bude daný obsah sledovat a také jakému konkrétnímu obsahu se bude věnovat, 

a to nejen ve smyslu klasického čtení zpráv, ale i další interakce, kterou nový mediální 

prostor nabízí, například komentování, sdílení, apod. „Interaktivita je pojem původně 

související s termínem „interakce“ (...) Ve spojitosti s mediální komunikací sugeruje dojem, 

že uživatel je do komunikace více vztažen a v ní angažován a že je v ní rovnějším 

„partnerem“ médiu, které nejen užívá, ale které průběžně reaguje na jeho požadavky 

a aktivně se přizpůsobuje jeho potřebám a zájmům.“ (Jirák a Köpplová, 2015, s. 218) 

V současnosti tedy vedle masové komunikace, probíhá také tzv. mass self-communication, 

o které mluví například Manuel Castells (cit. podle Aleinikov et al., 2019). Ta je 

charakteristická právě výše popsaným aktivním zapojením uživatelů do procesu masové 

komunikace. Dnes agendu již nenastoluje jen novinář, ale i sám uživatel (Waschková 

Císařová, 2012, s. 14).  

1.3.1 Sociální a psychologické vlivy  

Množství dostupných informací dělá z jejich příjemců zranitelné jedince, náchylné k uvěření 

falešným zprávám s nedostatečnou schopností kritického posuzování obsahů a rozlišování 

kvalitních a nekvalitních sděleních. Není to však dáno pouze současnou dobou. Lidská mysl 

má pro důvěru ve falešné obsahy určité předpoklady. Přehnaně řečeno by se dalo říct, že 

žádný člověk není imunní proti působení nepravd a výmyslů. Uživatelé bez ohledu na 

vzdělání nebo věk jsou a) rozptylováni obsahem na sociálních sítích natolik, že se nezajímají 

o zdroje; b) náchylní věřit často se opakujícím informacím; c) schopnější zpracovávat 

informace v souladu s jejich postoji a pohledy na svět; a d) nakloněni sdílet vysoce emotivní 

informace a články. (Vicol, 2020, s. 4)  

Profesor komunikace Shyam Sundar, zabývající se psychologií online zpravodajství, jako 
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jedno z nejpravděpodobnějších vysvětlení, proč jedinci věří falešným zprávám, uvádí 

bezstarostný přístup k informacím a nepozornost vůči důvěryhodnosti zpravodajských 

zdrojů. (Sundar a Nass, 2001; Sundar, 2016) Uživatelé internetu a sociálních sítí zároveň 

více inklinují důvěřovat zdrojům, které si sami mohou upravit, čímž se vlastně stávají sami 

sobě zdrojem. Jsou tedy méně skeptičtí vůči zdrojům prezentujícím obsah přizpůsobený 

danému uživateli. Tato zjištění vysvětlují, proč se daří falešným zprávám na sociálních 

sítích, jako je Facebook či Twitter. (Sundar a Kang, 2016) 

Efektivita dezinformací a falešných zpráv je z velké části závislá na lidském jednání 

a úsudku, a to jestli falešným zprávám člověk uvěří, je ovlivněno mnoho činiteli. Z tohoto 

důvodu nelze popsat typické publikum falešných zpráv, v podstatě to totiž může být 

kdokoliv. David Robson se zamýšlí nad tím, proč i chytří lidé mohou „naletět“ nepravdivým 

tvrzením. „Psychologický výzkum ukazuje, že dezinformace jsou chytře navrženy tak, aby 

obešla pečlivé analytické uvažování, což znamená, že se může snadno dostat pod radar i těch 

nejinteligentnějších a vzdělaných lidí.“ Navíc dodává, že inteligentnější lidé mohou mít 

dokonce větší sklon nepravdám uvěřit. Je to spojeno se jejich schopnosti dezinformace 

racionalizovat a obhájit si je. (Robson, 2019) 

Tsfati a Capella (2010) zkoumali motivace, proč lidé čtou obsahy, kterým sami nevěří. 

Zjistili, že to souvisí s tzv. potřebou poznání (need for cognition), což je v psychologii 

proměnná ukazující, jak silná je potřeba jedince porozumět světu. Lidé se silnou potřebou 

poznání se rádi vystavují situacím, které je nutí přemýšlet a otevírají jim nové možnosti 

poznání světa. To je motivuje k tomu, že konzumují veškeré typy obsahů, a vystavují se tak 

informacím bez ohledu na to, zda jsou pro ně důvěryhodné či ne (Tsfati a Cappella, 2010, s. 

251-252). 

Většina lidí řídí své jednání primárně na základě emocí a právě toho využívají tvůrci 

falešných zpráv. Ty fungují na emocionální, afektovaném projevu zakořeněném 

v předsudcích a zaujatosti vůči určitým postojům. (Boyd, 2018; Pasławska a Popielska-

Borys, 2019) Ačkoliv se zdá, že emoce a osobní domněnky mají v dnešní době větší vliv než 

ověřená fakta, působení na emoce není v oblasti masové komunikace žádnou novinkou. Už 

na konci 19. století někteří vydavatelé novin přišli na fakt, že zprávy zaměřené na vyvolání 

emocí mohou prodávat a vznikla tzv. žlutá žurnalistika. Nehledě na to, jestli se jedná o 

pravdu a zda byly použity etické novinářské postupy. (Githaiga, 2019) Dnes se tomu však 
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říká doba post-faktická (post-truth era).   

Internet je plný sdělení působící na lidské emoce. Atraktivní bulvární tituly nutí rozkliknout 

článek (clib-bait). Personalizované algoritmy vybírají vysoce emotivní příspěvky. A 

v neposlední řadě také falešné zprávy, které jsou od základu postavené na tom, aby emoce 

vyvolaly či na ně působily. Pod vlivem emocí totiž člověk není schopen hodnotit situaci 

racionálně a častěji se schyluje k automatickým reakcím. (Nutil, 2018, s. 30). V takových 

situacích jedinec zapojuje intuitivní rozhodování, které je sice snazší, ale o to nebezpečnější. 

Právě toto rychlé myšlení je důvodem zkreslení a chyb ovlivňující způsoby posuzování a 

hodnocení informací. V ideálním případě by se měl člověk opírat o pomalé myšlení, které je 

založené na racionalitě a kritickému zhodnocení situace do hloubky. (Kahneman, 2012).  

Intuitivní myšlení však nelze vypnout, člověk se může maximálně pokusit o porozumění 

toho, jak funguje. Lze se naučit předvídat situace, ke kterým pravděpodobně k těmto 

omylům bude docházet, a člověk tak může svůj úsudek vést k tomu, aby nedal na první 

dojem. Odstup od intuice lze tedy podle všeho natrénovat. (Kahneman, 2012, s. 446; Nutil, 

2018, s. 30-39).  

Na publikum tedy působí mnoho sociálních a psychologických faktorů, které ovlivňují nejen 

pohled na svět, ale také to, jak konzumuje a přijímá určitá sdělení. V tomto případě je velmi 

důležité si uvědomit, že existuje řada kognitivních a percepčních předpojatostí – kognitivní 

omyly – které mohou zkreslit lidský úsudek a rozhodování.  .  

1.3.1.1 Sociální a informační bubliny 

Vliv okolí je při utváření našich názorů, přebírání hodnot a vytváření pohledu na svět jedním 

z důležitých faktorů, jak ukázal i náš výzkum. Internet a především sociální sítě umožnily 

jedincům s podobnými názory či zájmy rozvinout určitou formu interakce. V souvislosti 

s médii pak dochází k výběru na základě pociťované blízkosti ke zdroji. Pro popis tohoto 

jevu se využívá metafora bublin, do kterých se jedinci uzavírají. Každý člověk v nějaké 

bublině žije – ať už je to ta sociální nebo informační.  

Sociální bubliny nemusejí existovat pouze na internetu nebo sociálních sítích, fungují 

v každodenním životě. Expert na analýzu dat Josef Šlerka v rozhovoru pro Lidové noviny 

upozorňuje, že sociální bubliny tady byly vždy. „Kamarádíme prostě s lidmi s podobnými 

názory a sociálním statusem. Střetávat se neustále s někým, kdo má radikálně jiné názory, 
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stojí dost energie a lidé volí, co je jednoduší.“ (Zelenka, 2016) Dalo by se říct, že život 

v sociálních bublinách je důsledkem vzniku bublin informačních a částečně je to 

samozřejmě pravda. Významnější roli však hraje personalizace obsahu, která je důsledkem 

jejich vzniku.  

Platformy jako Google či Facebook využívají algoritmů k vytvoření obsahu podle zájmů a 

preferencí uživatelů. Snaží se tímto eliminovat množství informací, které se k nim dostávají 

a pomoci tak s informačním přesycením lidí. Zprávy jsou přizpůsobeny předchozí interakci 

uživatele – algoritmy na základě historie vyhledávání, sdílení či komentování vytvářejí 

doporučený obsah a naopak filtrují ten, který ohodnotí jako „zbytečný“. (Bozdag, 2013) 

Jedinec se tak chytá do tzv. informační bubliny (filter bubble) nebo komnaty ozvěn21 (echo 

chamber), které mohou snižovat diverzitu přijímaných informací a vytváří pocit, že názor 

daného člověka je správnější a společností přijímanější. (Pariser, 2012) Člověk se pak 

v důsledku toho stává izolovaný od sdělení, které by mohly vést k novému nahlížení na 

danou situaci,  a se ještě více utvrzuje v tom, co si dosud myslí. To je nebezpečné zejména 

v případě, že uživatel nemá potřebu konzumovat informace z více zdrojů a používá pouze 

personalizované platformy. Nevzniká zde prostor, aby k němu pronikly informace 

vyvracející v to, co věří a to může vést k podpoře myšlenek jedince prostřednictvím 

nepravdivých tvrzení. (Reilly, 2018) Podle Bozdaga (2013) se platformy 

zprostředkovávající informace stávají novými „gatekeepery“ společnosti. Získávají tedy 

roli, která byla v minulosti omezena pouze na novináře a média. 

V českém prostředí se výskyt informačních bublin projevil například u uživatelů Facebooku. 

V rámci projektu Lidových novin byly zkoumány zdroje informací příznivců jednotlivých 

politických stran. Výsledky ukazují, že „zatímco uživatelé, kteří „lajkují“ facebookové 

příspěvky tradičních stran, sledují mainstreamová média, jako DVTV, ČT24 nebo iDNES, 

přiznivci antisystémových uskupení sledují alternativní zdroje informaci jako Parlamentní 

Listy, Eurozprávy či Protiproud“ (Zelenka et al., 2016). Ačkoliv z tohoto projektu vyplývá, 

že se na sociálních sítích lidé téměř nesetkávají s opačnými názory, tuto tezi někteří autoři 

 
21 Komnaty ozvěn je pojem používající se zejména v mediálních teoriích a označují vlastně jev podobný 

informačním či sociálním bublinám. Echo chambers jsou však vnímány více ve smyslu přirozeném 

obklopování lidmi a jsou tedy bližší sociálním bublinám. Metaforicky „komnata ozvěn“ označuje prostředí, 

kde se člověk setkává pouze s informacemi nebo názory, které odrážejí a posilují vlastní přesvědčení, 

podobně jako ozvěna v dutém prostoru. V uzavřené komnatě tedy neustále kolují „správné“ názory a ty 

„nesprávné“ jsou utlumovány či úplně ignorovány. (University of Pensylvania, 2013) 
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vyvracejí. Michal Zlatkovský (2017) souhlasí s možným vlivem informačních bublin, ale 

podle něj to neznamená, že sociální sítě nabízejí pouze informace potvrzující dosavadní 

přesvědčení jedince. Naopak je přesvědčen, že „bubliny díky sociálním sítím praskají“.  

Nejednotnost názorů se projevuje i napříč odbornými studiemi. Někteří autoři zpochybňují 

či zmírňují obavy z negativního vlivu „bublin“ a komnat ozvěn. Grant Blank a Elizabeth 

Dubois (2018) zjistili, že jedinci se zájmem o politiku a konzumenti různorodých médií mají 

naopak tendence se komnatám ozvěn vyhýbat. Zpochybnění vychází ze zjištění, že pouze 

malá část populace se v komnatě ocitne. Také další z nedávných studií se přiklání 

k opačnému názoru a dokonce říká, že komnaty ozvěn mohou být určitým způsobem 

přínosné. Podle autorů z nich může vznikat kolektivní inteligence, a to i v případě, že jsou 

lidé ve skupině zaujatí. Tato skupinová víra může zlepšit například znalosti politického 

světa. Rovněž zpochybňují názor, že homogenní skupiny, komunikující pouze s jedinci 

určitého postoje a přesvědčení, přispívají ke vzniku extrémních zaujatých názorů. Dle 

zjištění naopak díky tomu roste přesnost ve znalostech politické sféry a to může dokonce 

snížit polarizaci. (Becker, Porter a Centola, 2019) Informační (filtrovací) bubliny mohou být 

přínosné také podle Charlese Becketta (2018), který se řídí myšlenkou „méně je někdy více“. 

Personalizace podle něj „umožňuje sledovat vaše vlastní zájmy, ale zároveň je výchozím 

bodem stále redakční úsudek provedený člověkem“. Personalizace sociálních sítí tedy 

nemusí vždy vést k omezení se pouze na jeden zdroj informací.  

Nelson a Taneja (2018) zjišťují, že sociální sítě mohou podpořit potřebu lidí, kteří mají jsou 

častými konzumenty médií. Je důležité zmínit, že autoři zkoumali publikum falešných zpráv 

a jejich chování na internetu. Příjemci falešných zpráv podle nich tedy nežijí v informačních 

bublinách, naopak vykazují tendence vyhledávat informace z více zdrojů. Co však může být 

vnímáno jako problematické je fakt, že většina falešných zpráv je konzumována právě lidmi, 

kteří přicházejí na základě doporučení ze sociálních sítí. To by mohlo naznačovat, že užívání 

sociálních sítí vede ke konzumaci falešných zpráv. Autoři tuto myšlenku nevyvracují, 

nicméně upřesňují, že například použití Facebooku samo o sobě nevede k tomu, že uživatel 

bude číst falešné zprávy. Roli hraje spíše množství času, které na „síti“ tráví. Nicméně tato 

studie nepotvrdila obavy z toho, že informační bubliny a echo chambers podporují 

konzumaci falešných zpráv. Jako „hnací sílu“ autoři vidí spíše poptávku po různorodých 

zprávách a informacích.  
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1.3.1.2 Selektivní vnímání a confirmation bias 

V souvislosti s předpoklady lidí věřit falešným zprávám je nutné zmínit také jevy, které 

popisují sklony lidí upřednostňovat věci, se kterými sympatizují. Média mohou mít vliv na 

vytváření prostředí, které je například politicky zaujaté, ale i samo publikum hraje při 

vytváření vlastního potenciálně zkresleného informačního prostředí klíčovou roli.  

(D'Alessio a Allen, 2000) V kontextu mediálních obsahů a informací dochází k tomu, že 

příjemci vyhledávají obsahy, které zapadají do jejich názoru (confirmation bias) a záměrně 

ignorují nepříjemné informace (ostrich effect). Rovněž si nevytváří názor na základě 

přijímaných informací, spíše se snaží o to, aby nepřijímali fakta, která by stávající 

přesvědčení mohla zpochybnit. Zároveň věří, že argumenty korespondující s tím, co si myslí 

jsou silnější, než ty, kterým věřit nechtějí (motivated reasoning). Všechny tyto zmíněné jevy 

mohou vést k chybným úsudkům při hodnocení tvrzení a argumentů a vytváření falešného 

přesvědčení. (Freelon, 2018; Galai a Sade, 2006; Knobloch-Westerwick, Mothes a Polavin, 

2017; Knobloch-Westerwick, 2014) 

Tyto jevy jsou součástí selektivního vnímání, které je pro člověka přirozené a je ovlivněné 

zkušenostmi, vírou i sociálním prostředním (Karlsson, Loewenstein a Seppi, 2009). 

K filtrování informací tedy nedochází jen technologiemi, ale jedná se o přirozený proces 

člověka. „Publikum tak samo přispívá k utváření svého individuálního informačního 

prostředí.“ (Knobloch-Westerwick, Mothes a Polavin, 2017, s. 1-2) V důsledku selektivního 

výběru informací má však člověk poměrně limitovaný rozsah znalostí o světě. A i přesto, že 

si příjemci uvědomují, že nelze mít přehled o všem, s dostupnými informacemi pracují tak, 

jako by byly jediné a všechny na světě. Na vině je intuitivní myšlení. (Nutil, 2018, s. 95).  

Selektivní přijímání informací může být vnímáno pozitivně i negativně. Jak říká Freelon 

(2018, s. 3-4), „filtrování informací je potřeba, abychom srozumitelně porozuměli světu“. 

Tato myšlenka vychází z faktu, že člověk nemá kapacitu vnímat vše, proto se uchyluje 

k selektivnímu výběru pouze těch informací, které považuje za užitečné nebo zajímavé. 

Problém však nastává ve chvíli, kdy cíleně ignoruje informace, které jdou proti jeho názoru. 

Záměrné popírání negativních informací je jedním z kognitivních zkreslení a nazývá se 

pštrosí efekt (ostrich effect). Jednoduše řečeno, popisuje pocit, že „to co nevidím, 

neexistuje“. Poprvé byl popsán v kontextu finančního trhu. Galai a Sade (2006), kteří 

s metaforou přišli, jej definují jako „vyhýbání se zjevně rizikové finanční situaci 
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předstíráním, že neexistuje“. (Galai a Sade, 2006, s. 2743-2744) Poznatky o tom, že lidé 

mají sklon vyhýbat se nesouhlasu a naopak je přitahuje shoda, nejsou ničím novým. Základ 

této teorie je zakotven v kognitivní disonanci, ke které dochází v průběhu celého života, kdy 

se postoje jedince dostávají do vzájemného konfliktu. Tlak a stres, pod jehož vlivem je daný 

jedinec, ho vedou buď ke změně přesvědčení, vytvoření nového rámce myšlení nebo 

odmítnutí. (McLeod, 2018). 

Deen Freelon (2018) popsal tři koncepty, na základě kterých si příjemci vytvářejí „filtrační 

mapu“ (filter map), která funguje jako pomůcka při rozhodování, kterým obsahům věnují 

svou pozornost. Filter map obsahuje „sympatičnost, hodnotu pravdu a legitimitu“. „V 

ideálním případě by měly naše filtry vycházet hlavně z pravdy a legitimity a zajistit, že bude 

zahrnut jak příjemný obsah, tak ten nepříjemný.“ (Freelon, 2018, s. 3-4) Autor nesouhlasí s 

tím, že veškeré vystavování se „shodě vlastních názorů“ je špatné. Ačkoliv tento jev existuje, 

ve skutečnosti jsou selektivní procesy člověka nedokonalé, to znamená že se často 

neplánovaně setkává s obsahem, který není úplně v souladu s jeho přesvědčením. Na 

koncept „příjemnosti“ se můžeme dívat v kontextu motivovaného uvažování, kdy příjemce 

dává přednost „příjemným“ informacím před těmi „nepříjemnými“, přičemž příjemnost 

může být vnímána různě. Obecně se však jedná o ty zprávy, které přinášejí vnitřní potěší 

(desirability bias). 

Motivované uvažování (motivated reasoning) způsobuje, že „názory, kterým lidé věří, 

nejsou výsledkem získaných faktů, ale naopak – fakta, která lidé vnímají, či způsob, kterým 

je interpretují, odpovídají tomu, čemu věří“. (Urban, 2016) Jedná se o vědomý proces 

založený na emociálním rozhodování, který jedince vede k tomu, že vyhledává informace, 

které jej utvrzují v nějakém přesvědčení. Jedním z důsledků je například tendence vnímat 

argumenty podporující vlastní postoj jako platnější než ty, které jsou v rozporu či jej 

vyvracejí. (Taber a Lodge, 2006) Z toho selektivního vystavování se určitým zdrojů či 

informacím následně vzniká konfirmační zkreslení (confirmation bias). 

Pokud se člověk izoluje od vnějšího světa a odlišných názorů a pevně se drží pouze své 

„bubliny“, vede to k tomu, že vyhledává a přijímá pouze ty informace, které potvrzují jeho 

dosavadní pohled na svět. Tento sociálně-psychologický jev však nezmiňuje pouze samotné 

vyhledávání, ale také to, jak k daným obsahům člověk přistupuje. Konfirmační zkreslení 

působí také na posuzování a hodnocení informací – ty v souladu s názorem jsou vnímány 
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jako pravdivější a objektivnější. Naopak ty v rozporu s tím, co si člověk myslí, jsou 

považovány za nedůležité a nedůvěryhodné. (Knobloch-Westerwick, Mothes a Polavin, 

2017, s. 2-3). Internet tento jev zesiluje, jelikož je velmi jednoduché najít zprávy, které názor 

jednotlivce potvrdí. Vlivem přesvědčení může dojít také k alternativní interpretaci 

informace tak, aby zapadala do toho, co si příjemce myslí.  

Nedávné výzkumy naznačují, že způsoby zpracování a konzumace informací 

korespondujících s názorem ve vztahu k těm, které nesouhlasí mohou ovlivnit postoje 

jedince (Knobloch-Westerwick, Mothes a Polavin, 2017; Knobloch-Westerwick, 2014). 

Někteří výzkumníci pracují s myšlenkou, že vyhýbání se nesouhlasným informacím nemusí 

být natolik silné jako preference souhlasného obsahu (Garrett, 2010). Příjemci zpráv zároveň 

upřednostňují pozitivní zprávy o své vlastní skupině. Z teorie zpravodajských hodnot 

vyplývá, že negativita zpráv silně ovlivňuje to, jestli se zpráva dostane do užšího výběru pro 

publikování. Ukázalo se, že tyto poznatky lze aplikovat také na zkoumání selektivního 

výběru jednotlivců. (Eilders, 2006) 

Knobloch-Westerwick, Mothes a Polavin (2017) zkoumali výskyt potvrzujícího zkreslení ve 

vztahu k teorii sociální identity a kognitivní disonanci. Potvrzují, že selektivní expozice je 

větší u politických zpráv, které kritizují vlastní zemi ve srovnání se zprávami, které ji chválí. 

To znamená, že zde hraje roli negativita či osobní blízkost. Zároveň zjišťují, že oddanost 

k určité skupině má velký vliv na konfirmační zkreslení. Odůvodňují to tím, že jedinec se 

takto vyhýbá negativní náladě, kterou by mohlo vystavování se nesouhlasným zprávám 

navodit, a tím si tedy zlepšují svůj emoční stav. Zjištění dále ukazují, že náchylnější jsou 

lidé se sklony překonávat intuitivní myšlení, vynakládat určité úsilí při konzumaci zpráv a 

ti, kteří jsou motivováni potřebou poznání, racionálního a komplexního uvažování.  

Konfirmační zkreslení je podloženým jevem, který se může podílet na nadměrné důvěře ve 

vlastní přesvědčení a vést tak k víře v nepodložené důkazy či nepravdivá tvrzení. V důsledku 

konfirmačního zkreslení dochází k tzv. efektu zpětného rázu (backfire effect), který popisuje 

jev, během kteréhé se lidé utvrzují ve svém vnímání světa, i když se ukázalo, že je fakticky 

nesprávné. Tento efekt se často spojuje s diskuzí o efektivitě „fact-checkingu“. Místo toho, 

aby kontrola faktů pomáhala „uvádět věci na pravou míru“, může naopak vést k posilování 

stávajících zkreslených či mylných postojů. (Wills, 2017) Dokonce může vést k tomu, že se 

dezinformace či falešné zprávy stanou obecně přijatými. (Drutman, 2020) I v případě, že 
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bude nějaká informace označena jako nesprávná, ve společnosti a v myšlení lidí může stále 

převládat a formovat postoje. Lidé mají tendenci si pamatovat původní informace, ale už ne 

tolik případné korekce. „Fact-checking“ ztrácí smysl ve chvíli, kdy jsou dezinformace a 

falešné zprávy opakovány – čím víc se o něčem mluví, tím se to stává zapamatovatelnější.  

(Thorson, 2016; Boyd, 2017) 
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2 Výzkumná východiska  

2.1 Specifika kvalitativního a kvantitativního výzkumu 

Tento empirický výzkum se skládá ze dvou dílčích výzkumů. Klíčová je kvalitativní část, 

kterou poté doplňuje kvantitativní dotazníkové šetření ve formě experimentu. Kvalitativní 

výzkum je využit s cílem získat hlavní závěry práce, experimentální dotazníkové šetření poté 

tato zjištění obohacuje o další výsledky. Sběr dat a jejich následná analýza probíhá u obou 

přístupů paralelně, k propojení dochází ve fázi interpretace dat a shrnutí výsledků v závěru 

práce.  

Téma práce – způsoby vnímání a posuzování mediálních obsahů – se dá zkoumat z různých 

pohledů. Kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumného přístupu volíme, abychom 

mohli najít rozdílné aspekty ve zkoumané problematice. Tento postup nám umožňuje získat 

komplexnější pohled na téma a zároveň eliminovat nedostatky jednoho přístupu výhodami 

přístupu druhého. Nevýhodou kvantitativního výzkumu je například soustředění se pouze na 

určité teorie, kvůli čemuž může výzkumník následně opomenout určité fenomény. Ty mohou 

být nalezeny využitím kvalitativního přístupu, který naopak v datech nehledá nic 

konkrétního, ale čeká, co se objeví. U kvalitativních metod však nelze například konstruovat 

výzkum tak, abychom mohli prokázat vztah mezi určitými proměnnými, což u 

kvantitativních dat lze. Relativní objektivita a nezávislost na výzkumníkovi u 

kvantitativního výzkumu také zvyšuje reliabilitu, která je v případě kvalitativních výzkumů 

nízká. „Kvalitativní výzkum nám pomáhá rozumět pozorované realitě. Kvantitativní výzkum 

testuje validitu tohoto porozumění.“ (Disman, 2007, s. 291) Smíšený výzkum odhaluje 

souvislosti mezi jevy a zároveň se pokouší o hlubší porozumění. Zatímco kvalitativní 

výzkum se snaží zjistit, jakým způsobem lidé vnímají jednotlivé obsahy, jak zprávy ověřují 

a také například, jaké prvky jsou pro ně při posuzování důležité, kvantitativní dotazníkové 

šetření nám umožňuje zjistit souvislost mezi názory na určitou problematiku a hodnocením 

mediálních obsahů. Kvalitativní výzkum je realizován formou polostrukturovaných 

rozhovorů, které jsou následně analyzovány s využitím postupů tzv. zakotvené teorie.  

Výzkumné přístupy nicméně popíšeme detailněji níže, zde nastíníme hlavně jejich rozdíly. 

Ty zásadní shrnuje tab. 2. Obecně se kvalitativní výzkum od toho kvantitativního liší 

především způsobem práce s daty, využitými metodami, vztahem k výzkumníkovi či 

generalizací zjištění. Přístupy se liší také svým cílem. Zatímco kvantitativní práce se snaží 
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získat výsledky zobecnitelné a šířeji platné, kvalitativní se zaměřují na zkoumaný jev, díky 

čemuž se nesnaží o reprezentativnost dat v rámci cílové populace, ale pouze v rámci 

zkoumaného jevu. Odlišnosti těchto dvou přístupů ukazují také postupy pro ně typické. 

Kvantitativní výzkum využívá deduktivních postupů, v nichž začínáme formulovanou 

hypotézou, vycházející z teorie, kterou potvrzujeme či vyvracíme. Testujeme tedy obecná 

tvrzení. Naopak kvalitativní výzkum začíná pozorováním jevu a jeho detailů a následně 

vytváří určitá tvrzení a teorie. Sedláková (2014, s. 52) rozdíl popisuje jako „vytváření teorie 

a testování teorie“.  

Tab. 2 Rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem22 

KVALITATIVNÍ VÝZKUM KVANTITATIVNÍ VÝZKUM 

Induktivní Hypoteticko-deduktivní 

Idiografický Nomotetický 

Teorie může být výsledkem, je formulována 

Explorativní 

Teorie je východiskem, je testována 

Explanativní 

Popis 

Slabě strukturovaný 

Měření 

Silně strukturovaný 

Měkká data – bohatá, hloubková, měkké metody, 

bez standardizace – pružnější 

Tvrdá data – spolehlivá, tvrdé metody, velká 

standardizace 

Snaha o porozumění 
Kauzální vysvětlení, odhalení příčinných 

souvislostí 

Mnoho informací o málo jedincích 

Redukce počtu pozorovaných jednotek 

 

Reprezentace zkoumaného jevu 

Omezené informace o mnoha jedincích 

Redukce počtu pozorovaných proměnných a 

sledovaných vztahů mezi nimi 

Reprezentace populace výzkumných jednotek 

Generalizace obtížná, zpravidla nevyžadována 

Kontextuální porozumění 
Možná generalizace na celou populaci 

Vysoce validní, málo reliabilní Spíše reliabilní, méně validní 

Výzkumník je v těsném vztahu k subjektu 

Jednání výzkumníka je uvnitř situace 

Výzkumník si od subjektu udržuje odstup 

Jednání výzkumníka je vně situace 

 

Ačkoliv z principu stojí tyto přístupy proti sobě, neznamená to, že je nelze kombinovat. Oba 

jsou „vzájemně komplementární“, jak uvádí Disman (2007, s. 290). Sedláková (2014, s. 50) 

upozorňuje, že oba přístupy nelze vnímat, jako dva proti sobě fungující protipóly. Vhodnější 

je dívat se na ně jako na dva spolupracovníky. Při zkoumání určitých problémů nelze 

aplikovat kvantitativní metody, které jevy redukují a nejsou dostatečně citlivé. Právě tady 

výzkumníci sahají po těch kvalitativních. Kvantitativní jsou pak využitelné ve chvílích, kdy 

 
22 Tabulka shrnuje rozdíly uvedené v literatuře, viz Hendl (2005, s. 53) a Sedláková (2014, s. 53). 
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potřebujeme získat výsledky zobecnitelné na celou populaci. Kvantitativní výzkum tedy 

často testuje hypotézy odvozené z teorií, které vznikly v rámci výzkumu kvalitativního 

(Disman, 2007, s. 76-77). 

2.2 Definice problému a cíle výzkumu  

Většina studií, která byla provedena v souvislosti s problematikou falešných zpráv, se 

zabývá spíše konkrétními obsahy a čísly a opomíná jednu z nejdůležitějších složek celého 

problému, kterou jsou sami příjemci. V současné informační době, kdy máme přístup 

k ohromnému množství informací různé kvality a hodnoty, vnímáme jako důležité se zaměřit 

právě na samotné uživatele, kteří pociťují dopad této doby nejvíce. Pro člověka je obecně 

složité rozhodnout se, co je důležité a neumí určit kritéria, podle kterých média hodnotit. 

Tento problém částečně vysvětluje, proč je pro lidi tak jednoduché uvěřit falešným zprávám. 

V množství dostupných sdělení nejsou zkrátka schopni rozlišit mezi důvěryhodnou a 

nedůvěryhodnou informací. Nezáleží na tom, jaké vzdělání jedinec má, ani to, jak 

inteligentní je (Robson, 2019; Vicol, 2020; Tsfati a Cappella, 2010). Hlavním předmětem 

našeho zkoumání jsou právě příjemci obsahů.  

Práce se zabývá posuzováním a ověřováním mediálních obsahů ve vztahu ke zprávám, které 

lze označit za kvalitní nebo falešné, respektive nekvalitní. Cílem této práce je zjistit, jakým 

způsobem lidé vnímají obsahy, které konzumují, co jejich vnímání ovlivňuje, jaká jsou 

kritéria řídící jejich posuzování. Práce využívá smíšeného výzkumného přístupu, tedy 

kvalitativní metody jsou doplněny metodami kvantitativními. Kvalitativní výzkum se snaží 

definovat a pojmenovat procesy, které lidé při vnímání zpráv používají, a kterými posuzují 

kvalitu informací. Tato část se zaměřuje tedy na jednotlivá kritéria a myšlenkové procesy 

příjemců v souvislosti s tím, jak hodnotí informace, či jak s nimi pracují. Klademe si za cíl 

popsat, jak obsahy na příjemce působí, a jakým způsobem rozhodují o tom, co je a co není 

kvalitní informací. Zaměřujeme se se na vnímání a posuzování kvalitních obsahů ve vztahu 

k těm nekvalitním, na ověřování informací a práci s nimi, a také na vnímání samotné 

problematiky falešných zpráv.  

Kvantitativní výzkum pak hledá souvislosti mezi respondentovým hodnocením mediálních 

obsahů a jeho hodnotami a názory. Zkoumáme tedy, zda existuje vliv názorového 

přesvědčení na vnímání zpráv. Kvantitativní výzkum tak pomáhá najít v problematice vnitřní 

spojitosti a vztahy, které souvisejí s posuzováním mediálních obsahů a informací na základě 
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názorového postoje k určitým tématům. 

2.3 Kvalitativní část výzkumu 

Kvalitativní výzkum je vhodný při zkoumání chování a zkušeností lidí. „Hlavním úkolem je 

objasnit, jak se lidé v daném prostředí a situaci dobírají pochopení toho, co se děje, proč 

jednají určitým způsobem a jak organizují své všednodenní aktivity a interakce.“ (Hendl, 

2005, s. 48) Umožní nám tedy popsat, nejen to, jaká kritéria mají vliv na hodnocení textů, 

ale rovněž způsoby lidského chování při konzumaci mediálních obsahů. Někdy je tento 

výzkum označován za emergentní neboli pružný, jelikož je možné jej v průběhu doplňovat 

a upravovat. Výzkumné otázky mohou být tedy stanoveny na začátku, ale lze je také 

modifikovat v průběhu sběru dat, během kterého vznikají hypotézy. Mezi nejčastější 

přístupy kvalitativního výzkumu patří etnografie, fenomenologická analýza, diskurzivní 

analýza, zakotvená teorie či konverzační analýza. Tato práce využívá metod tzv. zakotvené 

teorie, která bude podrobněji popsána níže. (Hendl, 2005, s. 45-51) 

Kvalitativní metody jsou nejčastěji spojovány se subjektivností výzkumníka, což je jednou 

z často zmiňovaných nevýhod tohoto přístupu. Přednosti a nevýhody kvalitativního přístupu 

shrnuje Tab. 3. Naopak jednou z výhod kvalitativních dat je, že „jsou přirozeně uspořádané 

a popisují každodenní život (…), nejsou vytrhávaná z kontextu“, to znamená, že „reflektují 

každodennost jedinců, skupin, společností nebo organizací“ (Hendl, 2005, s. 47, 165). 

Kvalitativní výzkum umožňuje zkoumat daný jev do hloubky, včetně jeho vývoje a kontextu. 

Nevýhodou kvalitativních metod je jejich nestrukturovaný charakter, který bývá nejčastěji 

kritizovaným aspektem. Kritici často negativně hodnotí přílišnou intuitivnost, způsobenou 

relativní závislostí na dojmech a interpretacích výzkumníka. Pružnost však může být také 

předností tohoto přístupu. Jak uvádí Sedláková (2014, s. 52), výzkumník může díky tomu 

zahrnout údaje, o kterých v počáteční fázi neuvažoval, a jsou tak nepředpokládané. Možnost 

pozměnit plán výzkumu může na druhou stranu vést k ovlivnění výsledků výzkumníkem, a 

může dojít až ke zkreslení dat. To se může stát nejen ve fázi analýzy a interpretace, ale už 

ve fázi sběru dat, a to jak na straně výzkumníka, tak na straně informanta. Například může 

dojít k nepochopení toho, co jedinec výzkumníkovi sděluje, čímž dojde k chybné 

interpretaci. (Hendl, 2005, s. 48-49) Tato výhrada souvisí také často s nízkou 

transparentností kvalitativních metod, té jsme se pokusili vyhnout detailním popisem kroků 

výzkumu a výběrem informantů. U kódování jsme vyšší transparentnost zajistili vedením 
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kódovací knihy23 a podrobným popisem postupu.  

Tab. 3 Přednosti a nevýhody kvalitativního výzkumu (Hendl, 2005, s. 48) 

Přednosti kvalitativního výzkumu Nevýhody kvalitativního výzkumu 

• Získává podrobný popis a vhled při 
zkoumání jedince, skupiny, události, 

fenoménu. 

• Zkoumá fenomén v přirozeném prostředí. 

• Umožňuje studovat procesy. 

• Umožňuje navrhovat teorie. 

• Dobře reaguje na místní situace a 

podmínky. 

• Hledá lokální (idiografické) příčinné 
souvislosti. 

• Pomáhá při počáteční exploraci fenoménů. 

• Získaná znalost nemusí být zobecnitelná na 
populaci a do jiného prostředí. 

• Je těžké provádět kvantitativní predikce. 

• Je obtížnější testovat hypotézy a teorie. 

• Analýza dat i jejich sběr jsou často časově 

náročné etapy. 

• Výsledky jsou snadněji ovlivněny 

výzkumníkem a jeho osobními 
preferencemi.  

2.3.1 Výzkumné otázky  

Na základě stanoveného cíle této práce jsme definovali hlavní a odvozené výzkumné otázky, 

které je pomohou naplnit.  

Hlavní výzkumná otázka zní:  

▪ Jakým způsobem lidé přistupují ke konzumaci zpráv?  

Jelikož je hlavní výzkumná otázka poměrně rozsáhlá, bylo nutné si před realizací rozhovorů 

zvolit také odvozené výzkumné otázky. Ty pomohou při tvorbě témat a okruhů pro 

polostrukturované rozhovory. Doplňující výzkumné otázky jsou rozděleny do třech skupin, 

podle dané zkoumané oblasti. 

A. Posuzování a konzumace zpráv 

▪ Jak příjemci pracují s informacemi? 

Tato otázka zjišťuje, co se děje při konzumaci a posuzování mediálních obsahů, tedy jakým 

způsobem příjemci s předloženými zprávami pracují. Například na co se zaměřují, co 

vynechávají a jak se chovají při popisu zpráv.  

▪ Jak příjemci posuzují kvalitu a důvěryhodnost zpráv? 

 
23 Kódovací kniha je v našem případě přehledem kategorií, subkategorií a kódů, které vznikly ve fázi 

kódování. Během procesu kódování tedy fungovala jako seznam kódů a usnadnila nám následné seskupování 

souvisejících pojmů. 
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Otázka se zaměřuje na to, co ovlivňuje příjemce při posuzování kvality a důvěryhodnosti 

zpráv, podle jakých kritérií příjemci rozhodují o kvalitě zprávy. 

▪ Jakých prvků si příjemci ve zprávách všímají? 

Otázka sleduje, na co si příjemci ve zprávách dávají největší pozor, nebo čemu věnují 

největší pozornost při jejich konzumaci.  

B. Ověřování zpráv 

▪ Jak příjemci přistupují k ověřování zpráv?  

Otázka popisuje zkušenosti příjemců s ověřováním informací. Zda josu příjemci ochotni 

ověřovat zprávy, co je k ověřování vede, či například co je důvodem toho, že obsahy a 

informace neověřují.  

▪ Jakým způsobem příjemci ověřují zprávy? 

Otázka popisuje procesy a způsoby, které příjemci používají k ověřování zpráv a informací 

a k zjišťování toho, co je důvěryhodná informace.  

C. Falešné zprávy pohledem příjemců  

▪ Jak příjemci interpretují falešné zprávy? 

Otázka se zaměřuje na problematiku falešných a nekvalitních zpráv pohledem příjemců, 

tedy, co pro ně falešné zpráv znamenají.  

▪ Na základě jakých údajů se rozhodují o tom, jaká zpráva je falešná? 

Otázka se týká toho, jaké aspekty a údaje ovlivňují proces, v němž příjemci označují určitou 

zprávu za falešnou. Koresponduje například toto hodnocení s hodnocením důvěryhodnosti 

či kvalitou zprávy? 

▪ V čem se liší vnímání falešných zpráv a zpráv kvalitních? 

Poslední otázka se zaměřuje na to, jak a v čem se liší posuzování kvalitních zpráv a zpráv 

označených jako falešné na základě hodnocení daných jedinců – tedy to, jak oni sami zprávy 

vnímají, zda je označují za kvalitní nebo falešnou zprávu. Všímají si u těchto zpráv odlišných 

prvků? Připisují jim odlišné významy? Vyjadřují se o těchto zprávách odlišným způsobem? 
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2.3.2 Sběr dat: polostrukturované rozhovory  

Kvalitativní část našeho výzkumu je založena na sběru dat pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů s vybranými jedinci. Při analýze následně vycházíme z postupů metody 

zakotvené teorie. K rozhovorům přistupujeme s předem připraveným souborem okruhů a 

otázek24. Ten funguje jako návod pro rozhovor a pomáhá nám od informanta získat veškerá 

data důležitá pro výzkum. Charakter polostrukturovaných rozhovorů nám však zároveň 

umožnil přizpůsobit rozhovor a otázky konkrétnímu jedinci a tím například změnit pořadí 

prezentovaných článků nebo otázek, přidat nebo ubrat otázky apod. Struktura rozhovorů 

vychází ze stanovených výzkumných otázek. Otázky v návodu se zaměřují na celkové 

vnímání mediálních obsahů, na hodnocení kvality a důvěryhodnosti, nejrůznější aspekty, 

kterých si jedinci v textu všímají a v neposlední řadě také na práci s informacemi a jejich 

ověřování.  

V úvodu je informant seznámen s obsahem rozhovoru a jeho plánovaným průběhem, je 

informován o nahrávání rozhovoru a anonymním zpracování dat. Každý jednotlivec 

následně podepisuje informovaný souhlas25 s účastí na výzkumu a poté vyplňuje krátký 

dotazník 26 , který zjišťuje obecné údaje o informantovi a také jeho vztah k médiím a 

informace o jeho mediálních preferencích. Rozhovor je zahájen sadou nenáročných otázek, 

které slouží zejména k tomu, aby se informant uvolnil. Jedná se o otázky týkající se 

celkového vnímání médií. Poté následuje klíčový úsek rozhovoru, a to posuzování 

konkrétních textů, ne kterém je výzkum založený. Vybrali jsme tedy několik zpráv 

zveřejněných v médiích a ty informantům postupně předkládáme. Informanti mají za úkol 

popsat, jak na ně zpráva působí, jak by ji zhodnotili apod. Tato forma rozhovoru – tedy fakt, 

že jednotlivým informantům ukazujeme konkrétní texty – byla zvolena jako vhodný způsob, 

jak sledovat vnímání mediálních obsahů. Lidé mají často problém mluvit o tom, proč dělají, 

co dělají a jak se přitom cítí. Konkrétní texty toto usnadňují, protože se mohou rozpovídat 

nad konkrétním příklady a nemusí vycházet z toho, co třeba oni sami viděli. Snažíme se o 

to, abychom skutečně simulovali to, jakým způsobem informant konzumuje texty. Jejich 

úkolem je tedy projít si články tak, jako by je četli někde v médiích.  

 
24 Okruhy a podklady pro polostrukturované rozhovory tohoto výzkumu jsou k dispozici v příloze č. 1.  
25 Formulář informovaného souhlasu je součástí elektronických příloh – č. 9.  
26 Dotazník je k nahlédnutí v elektronické příloze č. 10.  
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Celkově předkládáme šest textů27 – tři texty na téma koronavirus (článek 1 až 3) a tři texty 

o přicházející „době ledové“28 (4 až 6), všechny články byly zveřejněné v českých médiích 

a nebylo s nimi nijak manipulováno. Pouze jsme vytvořili výstřižek článku a odstranili 

rušivé elementy, jako například reklamy v okolí textu. Náhledy článků ukazuje Obr. 55. 

Texty o koronaviru jsme zvolili z důvodu aktuálnosti tématu, plošného rozšíření tématu, 

velkého množství informací a také emoční zainteresovanosti lidí, což umožňuje sledovat 

vnímání a působení textů. Jedná se totiž o polarizující téma. Vybrali jsme tři typy zpráv – 

neutrální zpravodajský text (článek 1), citově zabarvený článek z webu Aeronet.cz (článek 

2) a satirický článek (článek 3). Poslední článek – satiru – jsme do výzkumu zařadili jako 

kalibrační text, u kterého jsme sledovali zejména to, jakých prvků si informanti všímají. 

Druhá sada článků pojednává o přicházející „době ledové“. Podle webu manipulatori.cz 

(Tomeček, 2020) se jedná o falešnou zprávu29, která byla přebrána i mainstreamovými 

médii. V Česku informaci přebral například server novinky.cz (článek 5) a vyšel také 

v deníku Mladá fronta DNES (článek 6) – oba z textů jsme do rozhovoru zahrnuli. Prvně se 

objevila na zpravodajském webu Televize Nova. Právě z důvodu rozšíření této falešné 

zprávy do online i tištěných mainstreamových médií jsme téma vybrali pro výzkum. 

Prezentujeme dva texty z mainstreamových médií a jeden text z ruského státního 

zpravodajského serveru cz.sputniknews.com (článek 4). 

Nejprve se věnujeme jednotlivým textům, následně mají informanti popsat vnímání textů 

jako celek – prvně podle jednotlivých sad a poté všech šest článků dohromady. Tento postup 

nám umožňuje vysledovat případné odlišnosti a to, jak jedinec vnímá jednotlivé texty v 

určitém kontextu. Poslední část rozhovoru se věnuje ověřování informací a vnímání 

falešných zpráv.  

 
27 Články jsou součástí seznamu témat a otázek k rozhovoru, který je k dispozici v Příloha č. 1.  
28 U prvních tří rozhovorů bylo pořadí prezentovaných článků přehozeno – první sada doba ledová, druhá 

sada koronavirus. Z koronaviru se však stalo významnější téma, proto jsme jej chtěli umístit do pozice, kdy 

budou jedinci nejuvolněnější, ale zároveň ještě nebudou rozhovorem unaveni.  
29 Za informací o tom, že nás čeká malá doba ledová, kdy teploty klesnou o -50°C stojí britská analytička. 

Jedná se o však o mýtus, který se čas od času rozšiřuje nejen po internetu (Skeptical Science, 2015). 
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Obr. 5 Náhled článků prezentovaných během rozhovorů30 
Pozn:  horní řada zleva: článek 1, článek 2, článek 3 

dolní řada zleva: článek 4, článek 5, článek 6 

 

Data získaná prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů analyzujeme pomocí postupů 

metody zakotvené teorie (grounded theory), která je jednou z kvalitativních metod analýzy 

dat a používá se pro popis jevů, o kterých toho příliš mnoho nevíme. Název je odvozen od 

charakteru teorie, která je zakotvená v datech. Jak však upozorňuje Sedláková (2014, s. 400), 

„nejedná se o teorii, ale o souhrnný přístup či strategii pro sběr i analýzu dat kvalitativního 

rázu“. Ačkoliv většina odborníků uvádí, že se jedná o induktivní metodu (viz např. Hendl, 

2005; Strauss a Corbin, 1999), Sedláková (2014, s. 407) uvádí, že se v procesu střídají 

induktivní a deduktivní postupy. Během sběru a analýzy dat induktivně odvozujeme nějaká 

tvrzení, při další fázi sběr dat však dochází k ověřování již nalezených tvrzení na nových 

datech, což může vést až k přeformulování dosavadních výsledků31.  

Metoda zakotvené teorie je závislá na sledování „interakce jednotlivců a procesů v daném 

prostředí“. (Hendl, 2005, s. 128) Cílem tohoto výzkumu je analyzovat jednání jednotlivců 

ve chvílí, kdy se setkává s určitou zprávou. Výzkum tak simuluje konzumaci obsahů, ke 

 
30 Zdroje jednotlivých článků uvedené v seznamu použité literatury. 
31 Původní pojetí metody zakotvené teorie z přístupu Glasera, Strausse i Corbinové počítá s induktivním 

postupem, deduktivní práce s daty byla přidána novější přístupy k této metodě, například v práci Developing 

a Grounded Theory Approach: a Comparison of Glaser and Strauss (Heath a Cowley, 2004) 
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kterým má společnost přístup.  

2.3.2.1 Limity a výhody metody 

Každá z dostupných metod sběru dat, analýzy či interpretace v sobě schovává jisté výhody 

ale také úskalí pro výzkumníka. Výhodou rozhovoru z pohledu metody sběru dat je zejména 

výzkumníkova možnost kontrolovat získávání dat – tedy možnost měnit strukturu sběru 

apod. V případech, kdy se člověk ve svém vyprávění ztratí, výzkumník může zasáhnout a 

pomoct nastavit znovu strukturu odpovědi. Užitečný je také ve chvílích, kdy dotazovaný 

například porozuměl otázce špatně nebo vůbec. Relativní nestrukturovanost umožňuje 

výzkumníkovi svobodně reagovat na danou situaci. Informant může zároveň vyjádřit své 

názory, aniž by se cítil svázaný nějakými předem formulovanými kategoriemi, zároveň může 

sám vytvářet nové souvislosti. (Hendl, 2005, s. 160-170)  

Úskalí výzkumu se týkají zejména lidského faktoru. Výzkum se totiž snaží popsat chování 

jedince v určité situaci, lidé však mnohdy nedokážou popsat své pohnutky a motivace svého 

jednání. Mohou být tedy problém se vyjádřit. Mohou si myslet, že to, co chtějí říct není 

zajímavé či užitečné, proto neřeknou nic, případně svou odpověď přibarví. Jako nevýhoda 

rozhovorů je nejčastěji zmiňováno to, že probíhá v uměle vytvořeném prostředí – informant 

ví, že je zkoumán (efekt morčete32)  a může sám sebe, i nevědomky, cenzurovat, snažit se 

prezentovat v lepším světle a nereaguje přirozeně (výběr role), nebo sdělovat to, co si myslí, 

že chceme slyšet. Problematická může být také výzkumníkova interpretace toho, co jedinec 

řekl. Dvojnásobě to platí v případech, kdy odpověď informanta není jednoznačná. 

Výzkumník má pak tendence interpretovat sdělení na základě vlastního vidění světa, 

upozorňuje Sedláková (2014, s. 408-412). Tento problém se týká také pokládání otázek 

během rozhovoru, které si naopak může informant interpretovat „po svém“. Při pokládání 

otázek je proto důležité držet se spíše jednoduchého jazyka, otázky formulovat srozumitelně 

a případně se snažit dotaz dovysvětlit.  (Hendl, 2005, s. 160-170; Berger, 2014, s. 205-207) 

2.3.3 Výzkumný vzorek a výběr informantů 

Výzkum je zaměřený na popis toho, jak celkově lidé vnímají zprávy, proto výzkumný vzorek 

není homogenní, ale naopak se snažíme o relativní různorodé rozvrstvení, abychom pokryli 

rozličné kontexty informantů. Při výběru informantů jsme se snažili získat co 

 
32 Efekt morčete popisuje zkreslení výzkumu, které vzniká tím, že zkoumaný jedinec ví, že je zkoumán.  
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nejrozmanitější skupinu lidí, kteří však nemají pracovní či studijní zkušenost z mediální 

sféry a příbuzných oborů. Vyřadili jsme tedy skupiny lidí pracujících v médiích, marketingu, 

public relations apod., včetně studentů těchto oborů.  

Výběr informantů se uskutečnil ve dvou fázích. První fáze výběru informantů probíhala 

podáním a šířením inzerátu o výzkumu a prosby o zapojení se do výzkumu. Na základě 

výzvy se uskutečnily čtyři rozhovory, další informanti byli získání technikou sněhové koule. 

První čtyři informanti byli požádání o poskytnutí kontaktu na další osoby, kteří jsou 

vhodnými kandidáty pro výzkum. Z kontaktovaných jedinců nakonec s rozhovorem 

souhlasili čtyři.  

Celkem bylo tedy provedeno 8 polostrukturovaných rozhovorů33. Všechny rozhovory tohoto 

výzkumu byly provedeny osobně či pomocí videohovoru v období od února do června 2020 

a byly nahrávány na diktafon. V průměru rozhovor trval 70 minut. O každém proběhlém 

rozhovoru byl veden záznam v protokolu o vedení rozhovoru s popisem jednotlivých 

informantů a poznámkami sepsanými bezprostředně po ukončení rozhovoru. Každý 

informant před rozhovorem podepsal informovaný souhlas o účasti na výzkumu. Tab. 4 

představuje jednotlivé informanty34. Většina z účastníků se označilo za uživatele výzkumu, 

všichni sledují média alespoň jednou týdně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 S prvním informantem proběhly dva rozhovory. První rozhovor byl totiž veden s jinou sadou článků, 

respektive tematické okruhy byly stejné, lišily se pouze některé texty. Po analýze prvního rozhovoru jsme 

však došli k závěru, že zvolené články nejsou vhodné, proto jsme vyhledali články jiné a rozhovor byl 

absolvován ještě jednou s doplněním nových článků. Do finální analýzy a interpretace jsme použili tedy 

pouze relevantní části. 
34 Bližší charakteristiky informantů, včetně interpretace rozhovorů jsou popsány v kapitole 7.1.1. 
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Tab. 4 Charakteristika a popis informantů 

 Pohlaví Věk Bydliště Vzdělání Povolání Doplňující informace 

Informant 1 Muž 25 let 
Hradec 

Králové 
VŠ 

Informační 

technologie 

Uživatel sociálních sítí 

Konzumace médií vícekrát 

za den – internet  

Informant 2 Muž 30 let Praha VŠ Finance 

Uživatel sociálních sítí 

Konzumace médií týdně – 

internet  

Informant 3 Žena 28 let Havířov SŠ 
Ekonomika, 

stavebnictví 

Uživatel sociálních sítí 

Konzumace médií párkrát 

za týden nepravidelně – 

internet  

Informant 4 Žena 44 let Praha VŠ 
Marketing, 

data 

Konzumace médií 

několikrát týdně – internet 

Informant 5 Muž 26 let Olomouc VŠ Student 

Skeptický a kritický 

pohled na média 

Média sleduje alespoň 

jednou za týden – internet, 

zahraniční zdroje 

Informace nejčastěji čerpá 

ze sociálních sítí 

Informant 6 Žena 23 let Plzeň SŠ Studentka 

Uživatel sociálních sítí 

Občasný konzument médií 

– TV, internet, zahraniční 

zdroje 

Informant 7 Žena 45 let Ostrava SŠ Design 

Uživatel sociálních sítí 

Občasný konzument médií 

– TV, internet, sociální sítě 

Informant 8 Muž 33 let - VŠ 
Ozbrojené 

služby 

Uživatel sociálních sítí 

Běžná konzumace médií – 

párkrát týdně – internet, 

zahraniční zdroje 

 

U všech informantů, kromě prvního a druhého, proběhl pouze rozhovor bez následného 

doptávání. U prvního informanta proběhl ještě doplňkový rozhovor, jelikož na základě 

zjištění z tohoto rozhovoru byl odstraněn jeden článek a vyměněn zpravodajský text v sadě 

o koronaviru. S informantem jsme tedy poté probrali nové články. U druhého informanta 

jsme se museli doptat na nějaké nepřesnosti v odpovědích. 

2.3.4 Kódování a zpracování dat 

Na úvod je nutno říct, že z charakteru zakotvené teorie dochází ke sběru a analýze souběžně, 

nelze tedy sepsat krok za krokem, jak výzkum probíhal. Ačkoliv jsme se pokusili o 

systematickou a podrobnou definici, nutno říct, že většina z níže popsaných metod probíhala 
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simultánně s ostatními.  

Každý nahraný rozhovor byl nejpozději do dvou dnů po jeho uskutečnění přepsán do 

písemné podoby35 se zachováním mluveného jazyka. Při analýze jsme následně pracovali už 

pouze s přepisem rozhovoru. Kódování dat jsme prováděli průběžně. Již během transkriptu 

a poté také při opakovaném čtení jsme využívali metodu poznámkování. Jedná se o proces 

zapisování poznámek a komentářů ke konkrétním pasážím či výrokům v transkriptu. Může 

se jednat o asociace, nápady i prvotní dojmy z analyzovaných dat (Hendl, 2005, s. 250-251). 

Tento proces byl součástí počáteční analýzy, která slouží zejména k orientaci v textu. 

V rámci prvotních čtení mohou být však již konceptualizovány určité výpovědi (Mišovič, 

2019, s. 164). V této prvotní fázi se začínají již objevovat také první kód – tyto první kódy 

nám sloužily jako pomůcka pro tématického rozkrytí dalších rozhovorů.  

Jak je uvedeno výše, při analýze využíváme postupy zakotvené teorie, konkrétně metodu 

poznámkování, konstantního srovnávání a otevřené kódování. Níže tento proces přiblížíme. 

Cílem zakotvené teorie je vytvoření teorie spojené s určitou skupinou lidí, prostředím či 

problematikou. V našem případě však využíváme pouze některé postupy této metody, 

nesnažíme se o vytvoření nové teorie. Proces spočívá v prolínání jednotlivých fází výzkumu, 

jako je sběr dat, jejich analýza a interpretace. Dochází tak k teoretickému vzorkování, kdy 

výzkumník data analyzuje a interpretuje už během jejich získávání. Stejně tak mohou 

v průběhu tohoto procesu vznikat výzkumné otázky. Žádnou fázi nelze považovat za 

oddělenou, všechny fungují současně. (Sedláková, 2014, s. 400-408; Hendl, 2005, s. 127-

130, 247-250) 

V kvalitativním kódování je kódem nejčastěji myšleno nějaké slovo nebo fráze vyjadřující 

myšlenku, názor související se zkoumaným tématem. Kódy jsou potřeba k následné analýze 

dat a jejich vzájemnému porovnání. Díky nim lze data uspořádat a zvýraznit důležité pasáže, 

které jsou tematicky podobné. (Sedláková, 2014, s. 412) Rozlišujeme obvykle tři druhy 

kódování – otevřené, selektivní a axiální – ke kterým dochází v průběhu analýzy. Cílem 

otevřeného kódování je v datech analyzovat prvotní témata, koncepty, tedy „tematické 

rozkrytí textu“, přičemž lze postupovat několika způsoby – slovo po slovu, po odstavcích či 

celém textu. My jsme nejčastěji kódovali po odstavcích, občas po jednotlivých větách. 

Přidělené kódy mohou být podobu slovesa či podstatného jména, přídavná jména pak 

 
35 Přepisy rozhovorů jsou k dispozici jako elektronická příloha.  
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definují vlastnosti daného kódu. Axiální kódování rozpracovává kódy do kategorií, případně 

určité kategorie slučuje. Zároveň jsou hledány další kategorie. Následně jsou mezi 

kategoriemi hledány souvislosti a vztahy. Někdy se využívá paradigmatický model, který 

označuje jev, jeho příčinné podmínky, kontext, intervenující podmínky, strategie jednání a 

interakce a následky (Hendl, 2005, s. 251-261). Posledním typem či úrovní je selektivní 

kódování – jedná se o „proces, kdy se vybere jedna centrální kategorie, která je pak 

systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím“ (Strauss a Corbin, 1999, s. 86). 

Výzkumník k selektivnímu kódování přistupuje až tehdy, kdy má definované všechny 

kategorie, můžeme tedy říct, že se jedná o závěrečnou fázi zakotvené teorie (Hendl, 2005, s. 

254).  

Po uspořádání a prvním prozkoumání textu byly rozhovory byly vytištěny a za použití 

otevřeného kódování kódovány. V literatuře se uvádí, že výzkumník do této fáze může 

přicházet s již připraveným seznamem kódů, v našem případě jsem je odkrývali v textu. Ke 

kódování jsme však přistupovali s pomocným seznamem, který vycházel z výzkumných 

otázek. Zajímavé pasáže jsme barevně zvýraznily, případně již opatřili kódy nebo 

poznámkami. Klíčovým postupem je se k datům vracet a již vzniklé kódy upřesňovat, 

případně přejmenovávat. Pro přehlednost a zjednodušení celého procesu jsme v kódování 

pokračovali v textovém procesoru Word. Všechny transkripty včetně poznámek a kódů jsme 

seskupili do jednoho dokumentu, což nám umožnilo vyhledávání společných jevů. I v tomto 

případě jsme však využívali barevného rozlišení a místa na poznámky. Velké množství 

vzniklých kódů jsme museli sloučit do obecnějších pojmů, čímž se zjednodušila následná 

kategorizace podobných jevů do kategorií či podkategorií. Vzhledem k poměrně rozsáhlému 

zaměření rozhovorů vzniklo několik desítek kategorií s mnoha podkategoriemi a stovkami 

kódy, pro analýzu a interpretaci jsme proto vybrali pouze ty nejrelevantnější pro výzkum36. 

V průběhu kódování je důležité také definovat kódy, aby se nestalo, že je jeden stejný jev 

pojmenovaný různými kódy se stejným významem nebo naopak. Definování nám také 

zjednodušilo proces kategorizování kódů, ke kterému jsme přistoupili zhruba v polovině 

sběru dat a stejně jako kódy jsme i kategorie průběžně aktualizovali. Poznámky, které 

v průběhu kódování vznikaly, mohou být nápomocné při interpretaci dat a následně při 

předkládání závěrů. 

 
36 Finální kategoriální přehled je v příloze č. 2. 
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2.4 Kvantitativní část výzkumu 

Doplňkový kvantitativní přístup byl v této práci zvolen z důvodu získání komplexního 

pohledu na vnímání falešných zpráv. Za pomocí kvantitativních metod lze posuzovat 

mediální obsahy z jiných úhlů, než které nabízí metody kvalitativní a lze také nalézt vnitřní 

souvislosti ve vztahu příjemce-obsah a prokázat vztah příčina-účinek. Cílem kvantitativní 

části výzkumu je nalézt souvislosti mezi názorem či postojem jednotlivce a jeho 

posuzováním mediálních obsahů. Snažíme se tedy konkretizovat tzv. confirmation bias, o 

kterém jsme psali v teoretické části. Důvodem výběru tohoto cíle byla zjištění z 

kvalitativních rozhovorů, která u některých informantů ukazují lehké tendence hodnotit 

důvěryhodněji články, které potvrzují jejich názor. Využíváme přitom metodu experimentu, 

kterou aplikujeme na poměrně velkou skupinu respondentů. Z toho důvodu volíme 

kvantitativní přístup k výzkumu, který je vhodný pro analýzu velkého počtu dat a zároveň 

nám umožňuje zjistit o kolik se určitá data liší. (Hendl, 2005, s. 25) 

Zatímco kvalitativní výzkum využívá principu indukce, přístup kvantitativní vychází 

z obrácené logiky, tedy z postupů deduktivních. Na počátku stojí nějaká teorie či problém, 

který se odráží v předem stanovených hypotézách, které za pomocí kvantitativních metod a 

dat potvrzujeme či vyvracíme. „Kvantitativní výzkum je testování hypotéz o skupinách, a ne 

o jedincích.“ Využívány jsou silně standardizované metody a postupy, které jsou omezené 

na předem připravený plán, který je v průběhu výzkumu nutné dodržet. (Disman, 2007, s. 

126) Vzhledem k charakteru přístupu dokážeme kvantitativními metodami popsat pouze 

určité problémy, a to ty, které lze převést na numerické údaje, se kterými kvantitativní 

výzkum pracuje. Zároveň sbíráme pouze ta data, která nutně potřebujeme k testování 

hypotézy. (Disman, 2007, s. 76-77, 287) 

Mezi základní požadavky kvantitativního výzkumu je validita a spolehlivost. Tzn., že 

výzkumník „měří skutečně to, co se má měřit“ (Hendl, 2005, s. 42). Spolehlivost se promítá 

do možné opakovatelnosti výzkumu, která je daná vysokou standardizací. V praxi to 

znamená, že při správně provedeném kvantitativním výzkumu by jakýkoliv výzkumník měl 

při dodržení všech postupů a za stejných podmínek dojít ke stejným výsledkům. Ačkoliv 

nutná standardizace vede k vysoké reliabilitě, na druhou stranu snižuje validitu, a to zejména 

redukcí sledovaných proměnných. „Respondent, místo aby plně popsal svoje mínění, je 

omezen na volbu jedné kategorie z nabídnutého velice malého souboru kategorií.“ (Disman, 
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2007, s. 287) Zastánci kvantitativního přístupu věří, že relevantní výsledky lze získat pouze 

ve chvíli budeme-li zkoumat celek, ne jeho jednotlivosti a detaily. V kvantitativním 

výzkumu nás tedy zajímají hromadná data. Metody vycházejí z přírodních věd a těmi jsou 

inspirované také metody, které toto paradigma využívá (Sedláková, 2014, s. 52). 

Tab. 5 ukazuje některé z výhod a nevýhod kvantitativního výzkumu. Pro náš výzkum je 

nejrelevantnější zejména rychlý sběr dat a relativně přesná data, u kterých lze prokázat určitý 

vztah. Jedná se také o způsob, který je poměrně nezávislý na výzkumníkovi, a to zejména 

pokud jej porovnáme s výzkumem kvalitativním. Relativní objektivita kvantitativních metod 

byla jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli využít vedle kvalitativního přístupu také ten 

kvantitativní. 

Tab. 5 Přednosti a nevýhody kvantitativního výzkumu (Hendl, 2005, s. 45) 

Přednosti kvantitativního výzkumu Nevýhody kvantitativního výzkumu 

• Testování a validizace teorií. 

• Lze zobecnit na populaci. 

• Výzkumník může konstruovat situace tak, že 

eliminuje působení rušivých proměnných a 
prokázat vztah příčina-účinek. 

• Relativně rychlý a přímočarý sběr dat. 

• Poskytuje přesná, numerická data. 

• Realtivně rychlá analýza dat (využití 

počítačů). 

• Výsledky jsou relativně nezávislé na 

výzkumníkovi. 

• Je užitečný při zkoumání velkých skupin. 

• Kategorie a teorie použité výzkumníkem 

nemusejí odpovídat lokálním 
zvláštnostem. 

• Výzkumník může opominout fenomény, 

protože se soustřeďuje pouze na určitou 

teorii a její testování, a ne na rozvoj 
teorie. 

• Získaná znalost může být příliš abstraktní 

a obecná pro přímou aplikaci v místních 

podmínkách. 

• Výzkumník je omezen reduktivním 
způsobem získávání dat.  

 

Nevýhodou kvantitativních výzkumů může být redukce dat a zaměření pouze na určité 

problémy. Jak už jsme ale popsali výše, v našem případě je tato slabina eliminována 

využitím kvalitativních rozhovorů, které nám umožňují více rozvinout určitou teorii a 

případně také najít aspekty, na které jsme se původně nezaměřovali.  

2.4.1 Hypotézy 

Cílem našeho výzkumu je ověřit, zda názory, postoje a hodnoty jednotlivce ovlivňují jeho 

pohled na mediální obsahy. Podle konceptu motivovaného zdůvodňování (motivated 

reasoning) mají lidé tendence věřit informacím, jejichž zpracování je pro mozek snadnější, 

a které jsou v souladu s jejich postoji a viděním světa. Důvodem jsou kognitivní zkreslení, 
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které mají vliv na každého jedince. V hypotézách proto hodnotíme konfirmační zkreslení 

(confirmation bias), jeden z nejčastějších kognitivních omylů, který ovlivňuje náš způsob 

přijímání informací a vede k zaujatému či zkreslenému uvažování (Vicol, 2020). 

V teoretické části jsme některé z těchto kognitivních omylů popsali blíže a také je postavili 

do vztahu s mediálními obsahy. V analytické části se pokusíme potvrdit vliv těchto omylů 

na to, jakým způsobem jsou vnímány a posuzovány zprávy.  

Lidský mozek funguje selektivně – vybírá si informace, které pasují do názoru a ty, které 

s názorem nekorespondují, ignoruje (Karlsson, Loewenstein a Seppi, 2009; Knobloch-

Westerwick, Mothes a Polavin, 2017). Vedle neobjektivního vyhledávání informací a 

ignorování alternativ je jedním z typů konfirmačního zkreslení také zkreslená interpretace, 

kdy mozek posuzuje informace, které nejsou v souladu s naším názorem, kritičtěji. Člověk 

snadněji přijme důkaz, který spadá do existujícího pohled než důkaz, který tento pohled 

narušuje – tento jev se nazývá disconfirmation bias. (Lord, Ross a Lepper, 1979; Taber a 

Lodge, 2006) V rámci kvantitativního šetření se tak snažíme zjistit, zda má konfirmační 

zkreslení vliv na to, jakým způsobem lidé hodnotí mediální obsahy. Na základě studia 

poznatků a zjištění týkajících se těchto konceptů stanovujeme tyto hypotézy: 

- H1: Respondenti budou častěji skeptičtí37 vůči článkům, které nesouhlasí s jejich 

názorem. 

- H2: Respondenti budou častěji označovat články, se kterými souhlasí jako 

a) nezaujaté, b) užitečné, c) dobře pracující s daty. 

Egelhofer a Lecheler (2019) ve své studii zjistili, že pojem „fake news“ se stává nástrojem 

k pošpinění určitých osob, institucí i názorů, které nejsou v souladu s hodnotami daného 

člověka, který tuto nálepku používá. Pojem tak získává negativní konotaci. Bude nás tedy 

zajímat, zda lidé budou články, které nekorespondují s jejich názory, častěji označovat jako 

„fake news“. Hypotéza tedy zní: 

- H3: Respondenti budou častěji označovat články, se kterými nesouhlasí, jako „fake 

news38“.  

 
37 Skepticismus měříme na základě hodnocení a pravdivosti a stavíme jej do opozice k bezvýhradnému přijetí 

textů.  
38 Záměrně využíváme anglický ekvivalent (v dotazníkovém šetření jsme vedle pojmu „fake news“ využili 

také české sousloví „falešné zprávy“). Důvodem je, že sledujeme, zda názor respondenta bude mít vliv na 

použití „nálepky“ k označení nesouhlasného článku. Jak bylo představeno v teorii, pojem „fake news“ je 
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Konfirmační zkreslení má vliv také na paměť. Lidé si mohou pamatovat určité události či 

důkazy a informace na základě toho, zda korespondují s jejich názorem. Proto překládáme 

tuto hypotézu: 

- H4: Respondenti budou mít častěji dojem, že článek již viděli, pokud zapadá do 

jejich názoru. 

Dezinformace jsou vytvořeny tak, že obcházejí naše analytické uvažování. Ačkoliv se 

můžeme mylně domnívat, že vzdělaní lidé budou vůči motivovanému uvažování a dalším 

kognitivním omylům imunní, není tomu tak. Mohou být vůči určitým myšlenkám dokonce 

zranitelnější. Důvodem je jejich touha pro poznání a schopnost racionalizovat si jejich 

přesvědčení, které ale může být nesprávné (Robson, 2019; Tsfati a Cappella, 2010). 

Následující hypotéza nám pomůže zjistit, zda existuje nějaká souvislost mezi 

vysokoškolským vzděláním a posuzováním článků: 

- H5: Respondenti s vysokoškolským vzděláním budou označovat články za méně 

důvěryhodné než respondenti bez vysokoškolského vzdělání. 

2.4.2 Popis metod a sběr dat 

Kvantitativní část výzkumu je založená na psychologickém experimentu, který jsme 

provedli pomocí randomizovaného dotazování prostřednictvím online strukturovaného 

dotazníkového šetření. Práce s náhodně rozděleným vzorkem nám pomáhá získat relativně 

podobné skupiny jedinců, které je možné porovnávat mezi sebou a zároveň snižuje zkreslení 

výběru (Schulz a Grimes, 2020). Kvantitativní přístup nám zároveň umožňuje zjistit, nakolik 

se liší výsledky jednotlivých skupin respondentů, posuzující různé varianty dotazníku. Touto 

metodou sice nedocílíme reprezentativnosti ve smyslu zobecňování na celou populaci, ale 

v rámci tohoto nereprezentativního vzorku získáme reprezentativně vybranou skupinu, což 

umožňuje spolehlivě posuzovat vliv experimentálních veličin na výsledek. 

Experiment je metodologický přístup, ve kterém výzkumník záměrně manipuluje s jednou 

či více proměnnými a sleduje, jak se tyto změny projevují. Proměnná, se kterou je 

manipulováno, se nazývá nezávislá či kauzální. Závislá proměnná je pak ta, u které 

sledujeme vliv této manipulace. Data se mohou shromažďovat za pomocí pozorování, 

 

často využíván pro zprávy, které jsou v rozporu s naším viděním světa, v experimentu jej využíváme právě 

z důvodu, abychom vysledovali případnou souvislost. 
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rozhovorů či dotazníků. (Reichel, 2009, s. 131-134; Hendl, 2009, s. 65-79). V našem případě 

jsme pro tvorbu jednotlivých verzí dotazníkového šetření využili platformu Google Forms. 

Randomizaci jsme poté provedli vytvořením vlastního server-side skriptu. Vzniklý unikátní 

odkaz jsme následně distribuovali přes sociální síť a web Technet.cz.  

První fází je navržení plánu výzkumu a samotného dotazování. Jelikož je naším cílem 

sledovat vliv přesvědčení jedinců na vnímání mediálních textů, je třeba v dotazníku zjišťovat 

nejen to, jaký je názor respondenta, ale také mu předložit konkrétní články na posouzení. 

Pro tento účel vytvoříme několik fiktivních článků, které jsou však zasazeny do reálných 

šablon mediálních zdrojů, čímž imitují skutečné zprávy.   

Další fází je vytvoření dotazníků. Principem tohoto experimentu je náhodné přiřazení 

respondentů k různým podmínkám experimentu, což v našem případě znamená, že 

respondenti budou hodnotit různé verze článků a my budeme sledovat, jak se mění jejich 

hodnocení na základě zaznamenaného názoru. Celkem respondentům předkládáme tři texty 

ke zhodnocení – dva fiktivní články a jeden článek, který byl zveřejněn a mohl by být 

označen za falešnou zprávu39. Poslední prezentovaný článek funguje hlavně jako pojítko 

mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem této práce, jelikož prezentujeme stejný text, 

který byl předkládán také informantům v rozhovorech vedených v rámci kvalitativní části. 

Zde už necháváme pouze jednu verzi – tu zveřejněnou. Protože článek má zejména 

kalibrační úlohu, nebudeme se jím v této části zabývat40.  

Tento experiment využívá faktorového plánu a je založen na náhodném zobrazování různých 

verzí dotazníku s články, které buď podporují nebo nepodporují názor respondenta. 

Faktorový plán je druh experimentu, během kterého vytváříme skupiny obsahující všechny 

možné kombinace faktorů. To nám umožňuje sledovat vlivy v dané experimentální skupině, 

ale také jako celek (Hendl, 2009, s. 73). U fiktivních článků jsme vždy vytvořili dvě verze, 

které pokrývají obě strany názorové škály, tak abychom mohli říct, zda se jedná o text 

korespondující s názorem respondenta nebo naopak nekorespondující.  Celkem máme dva 

články, respektive faktory, ve dvou verzích, což znamená čtyři verze dotazníků viz Tab. 66. 

Další čtyři verze vznikly přehozením pořadí, ve kterém články předkládáme. Tím se 

vyhneme možnému zkreslení, ke kterému by mohlo dojít volbou pořadí. Manipulace v rámci 

 
39 Příloha č. 3. 
40 Na této sekci si ověřujeme zjištění z kvalitativních rozhovorů, respektive jak jsou odpovědi, které jsme 

získali v malém vzorku rozšířené v širším vzorku populace.  



 

 

66 
 

experimentu se týká pouze prezentovaných vytvořených článků. Sekce týkající se zjišťování 

názorů, sociodemografických údajů a také sekce s hodnocením třetího, skutečného, článku 

zůstaly beze změny. Vzniklo nám tedy osm verzí dotazníku – skupin.  

Tab. 6 Rozmístění článků v jednotlivých verzích dotazníku 

Dotazník První pozice článku Druhá pozice článku 

1 Souhlasný článek A Souhlasný článek B 

2 Nesouhlasný článek A Nesouhlasný článek B 

3 Souhlasný článek A Nesouhlasný článek B 

4 Nesouhlasný článek A Souhlasný článek B 

5 Souhlasný článek B Souhlasný článek A 

6 Nesouhlasný článek B Nesouhlasný článek A 

7 Nesouhlasný článek B Souhlasný článek A 

8 Souhlasný článek B Nesouhlasný článek A 

 

Přístup k dotazníkovému šetření je přes jeden společný odkaz, který obsahuje 

naprogramovaný skript, který zajišťuje to, že jednotlivci vždy náhodně zobrazí jedna z osmi 

verzí dotazníku. Respondent tak posuzuje kombinaci souhlasných či nesouhlasných článků, 

případně pouze souhlasné/nesouhlasné články. Toto rozložení nám může poměrně dobře 

ukázat, zda respondentovo posuzování článků souvisí s jeho postojem.  

Obsah dotazníku můžeme rozčlenit do několika sekcí: 

1. Zjišťování názorového postoje 

2. Hodnocení prvního článku 

3. Hodnocení druhého článku 

4. Hodnocení třetího článku 

5. Sociodemografické údaje + doplňující názorové informace 

V úvodu jsou respondenti seznámeni s účelem výzkumu, který prezentujeme jako analýzu 

čtenářského chování. Neodhalujeme princip experimentu, aby nedošlo ke zkreslení 

výsledků. Respondenti jsou dále ujištěni, že výzkum zachovává jejich anonymitu. Zároveň 

je jim řečeno, že texty, které v dotazníku uvidí, byly upraveny či zkráceny. To, že se jednalo 

o fiktivní články, se dozví až po odeslání dotazníku. 

Dotazník 41  obsahuje 22 otázek, z toho 9 povinných. Jako povinné označujeme stěžejní 

otázky, bez kterých by výzkum neměl smysl – tzn. ty, které zjišťují, jak člověk dané téma 

 
41 Ukázka jedné verze dotazníku je k dispozici v Příloha č. 4. 
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vnímá a jak hodnotí texty. Převládají uzavřené otázky za použití Likertovy škály a 10bodové 

hodnotící škály. Záměrně jsme zvolili více otázek dotazujících se na postoj jedince, abychom 

skutečně zjistili, kde se daný člověk nachází na názorové škále. Názorové otázky jsou 

vybrány tak, aby korespondovali s tématy článků, které respondentům prezentujeme.  

2.4.3 Výzkumný vzorek 

Výzkum pracuje s náhodně vybraným vzorkem. Nesnažíme se tedy získat reprezentativní 

vzorek populace, zaměřujeme se spíše na sledování souvislostí v rámci tohoto náhodně 

rozděleného vzorku. Dotazníkové šetření probíhalo od 29. 5. 2020 do 31. 5. 2020. Celkem 

jsme získali 996 respondentů. Průměrný počet odpovědí v rámci jednotlivých skupin byl 

130. Ze získaného vzorku jsme odstranili některé duplicity a také respondenty, kteří v závěru 

dotazníku uvedli, že si během vyplňování dohledávali informace42. Po tomto očištění se do 

vzorku určeného k analýze nakonec zařadilo 979 odpovědí.  

Muži tvoří 63 % vzorku, 37 % jsou ženy (viz graf 1). Respondenti jsou ve věku od 15 do 75 

let, jak ukazuje graf 2. Nejpočetnější je věková skupina 25 až 34 let a 35 až 44 let – společně 

tvoří 61 % výzkumného vzorku. Respondenti starší 45 let tvoří 30 % vzorku, naopak 

respondenti mladší 24 let tvoří 9 %. Nejvíce respondentů jako své bydliště uvedlo Hlavní 

město Praha (27 %), Jihomoravský kraj (14 %), Středočeský kraj (12 %) a Moravskoslezský 

(10 %).  Rozložení vzorku dle bydliště ukazuje graf 3.

  

Graf 1 Rozložení pohlaví ve výzkumném 

vzorku (n=977) 
Pozn: Dva respondenti na otázku neodpověděli. 

 

Graf 2 Věkové rozvrstvení výzkumného 

vzorku (n=978) 
Pozn: Jeden respondent na otázku neodpověděl. 

 

 

 
42 V úvodu jsme respondenty požádali, aby si během vyplňování nedohledávali žádné informace (mohlo by 

dojít ke zkreslení). Poslední otázka byla zaměřena na to, zda to dodrželi. V případě nesouhlasné odpovědi, 

jsme jejich odpovědi odstranily z analyzovaných dat. 
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Graf 3 Rozvrstvení výzkumného vzorku 

dle kraje (n=978) 
Pozn: Jeden respondent na otázku neodpověděl. 

 

Graf 4 Rozvrstvení výzkumného vzorku 

dle dosaženého vzdělání (n=974) 
Pozn: Čtyři respondenti na otázku neodpověděli.

 

 

Vzorek je rovnoměrně rozložen, co se týče vysokoškolského vzdělání (50 % bez 

vysokoškolského, 49,6 % s vysokoškolským, zbylí respondenti vzdělání neuvedli). 

V kontrastu s tímto máme 90 % respondentů s ukončeným středoškolským vzděláním s 

maturitou a pouhých 9 % bez maturity43. 

2.4.4 Analýza a popis dat  

Po ukončení dotazníkové šetření jsme měli k dispozici osm různých tabulek s daty, které 

jsme shromáždili do jedné datové matice, se kterou budeme následně při analýze pracovat. 

Očištěná data vzorku (n=979) jsme přehledně uspořádali do tabulky v programu Excel, čímž 

jsme získali všechny hodnoty a údaje pro každou proměnnou na jednom místě. V tomto 

stádiu výzkumu dochází ke kódování, klasifikaci a třídění dat. Redukcí dat vznikly také dané 

proměnné, které popisujeme níže.  

Jak už bylo řečeno, pro účely tohoto výzkumu jsme vytvořili čtyři fiktivní články, které však 

na první pohled vypadají jako skutečné zprávy – využívají šablony novinářských zdrojů a 

obsah je napsaný na základě konkrétních myšlenek, které se šíří společností. Působí tedy 

dojmem, že se může jednat o zprávy zveřejněné v mainstreamových médiích. Tematicky se 

zaměřujeme na koronavirovou krizi, jelikož se jedná o aktuální téma, které je plošně 

rozšířené a má dopady téměř na všechny ve společnosti a zároveň se jedná o globální 

problém. To zaručuje, že každý jednotlivec bude nějakým způsobem tímto tématem zasažen 

 
43 Ptali jsme se na dokončené vzdělání. Zde tedy spadají respondenti se základním či odborným 

středoškolským vzděláním.  
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a bude tak pro něj jednodušší si vytvořit vlastní názor na danou věc. Texty mají připomínat 

typické falešné zprávy kolující na internetu. Při tvorbě jsme vycházeli z charakteristických 

znaků těchto zpráv – jsou založené na vyhraněném názoru, který je jednostranně prezentován 

bez odkazování na nějaké lehce dohledatelné zdroje; uvádíme fakta, která ale jsou vytržená 

z kontextu; obsah je citově zabarvený apod. Záměrně neuvádíme zdroj zprávy ani autora, 

aby respondent nebyl těmito prvky ovlivněni. Dvojice článků na první pohled vypadají 

shodně – vzhledově i rozsahem, liší se však obsahem a názorovým zabarvením. Obsahově 

se tedy články věnují diskuzím o chytré karanténě a aplikaci eRouška a o míře nebezpečí 

koronaviru. Oba fiktivní články jsou vytvořeny ve dvou verzích, abychom pokryli obě 

názorové strany – pro i proti – a získali tak souhlasné i nesouhlasné zprávy. Vycházíme z 

hlavní škály „koronavirus je přeceňovaný/podceňovaný“. Na jedné straně máme názor, který 

říká, že koronavirus je přeceňovaný, není tak vážný, není se čeho bát a není třeba žádných 

opatření; na straně druhé máme názor, že koronavirus je naopak podceňovaný – to znamená, 

že nebezpečí viru se podceňuje a je třeba učinit mnoho opatření. Tímto máme čtyři fiktivní 

články na dvě témata, prezentující dva různé názory. Jejich náhled zobrazuje Obr. 66. V 

případě eRoušky se jeden článek věnuje tomu, že aplikace je určena ke sledování lidí a jedná 

se o špionážní nástroj; druhý pak říká, že aplikace je bezpečná a jejím cílem je pouze zabránit 

šíření viru. U článků o nebezpečí koronaviru prezentujeme názor, že koronavirus je 

nebezpečnější, než se předpokládalo; opozitní názor pak říká, že koronavirus není tak vážný 

a přirovnává jej k chřipce. 

 
Obr. 6 Ukázka fiktivních článků použitých v dotazníkovém šetření (zdroj: vlastní tvorba)44 

 
44 Články v lepším rozlišení jsou k dispozici v příloze.  
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Pro účely analýzy jsme jednotlivým zprávám přiřadili jednoduchý kód, se kterým dále 

pracujeme. Články týkající se nebezpečí koronaviru označujeme kódem „virus“; kód 

„erouška“ pak označuje články o chytré karanténě a aplikaci eRouška. 

Proměnná „virus“ obsahuje dvě hodnoty:  

- „alarm“ – označující článek s názvem „Nebezpečí koronaviru je podceňováno. 

Koronavirus je nebezpečnější, než se předpokládalo“; 

- „klid“ – označující článek s názvem „Není se čeho bát. Koronavirus je jako chřipka“. 

Proměnná „erouška“ obsahuje také dvě hodnoty: 

- „špionážní“ – označující článek s názvem „Chytrá karanténa: aplikace eRouška je 

špionážní aplikací pro sledování lidí“; 

- „aplikace bezpečná“ – označující článek s názvem „Aplikace eRouška neslouží ke 

špehování lidí. Jejím cílem je pouhé včasné zachycení nakažených“. 

Při sběru dat pracujeme s osmi experimentálními skupiny, které jsme si označili písmeny A-

D, jak zobrazuje Tab. 77. Skupiny A1-D1 označují prohození pořadí u článků. Tabulka 

ukazuje, jaké články daná skupina viděla. To nám při analýze ulehčí práci s dohledáváním a 

kontrolou toho, zda se respondent setkal s texty, které korespondují či ne. 

Tab. 7 Přiřazení kódů k jednotlivým verzím dotazníku a vytvořeným článkům 

Skupina První článek Druhý článek 

A Virus: Klid Erouška: Aplikace bezpečná 

A1 Erouška: Aplikace bezpečná Virus: Klid 

B Virus: Alarm Erouška: Špionážní 

B1 Erouška: Špionážní Virus: Alarm 

C Virus: Klid Erouška: Špionážní 

C1 Erouška: Špionážní Virus: Klid 

D Virus: Alarm Erouška: Aplikace bezpečná 

D1 Erouška: Aplikace bezpečná Virus: Alarm 

 

Vztah mezi postojem a posuzováním článků byl měřen pomocí několika proměnných, 

jejichž hodnoty jsme získali na základě hodnot z jednotlivých dotazníků. Klíčovou 

proměnnou je hodnocení článků a postoj respondenta. Hodnocení článků jsme měřili pomocí 

sedmi otázek, které byly umístěny v každé sekci s článkem. Na základě nich respondenti 
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daný článek posuzovali. Tím jsme získali sedm proměnných vztahujících se k hodnocení 

jednoho konkrétního článku. Abychom získali co nejkomplexnější data, měřili jsme 

respondentovo vnímání článků na základě hodnocení důvěryhodnosti, pravdivosti, práce 

s daty, označení jako falešná zpráva a nezaujatosti, jak přibližuje Tab. 88. Důvěryhodnost a 

užitečnost byly hodnoceny prostřednictvím sémantického diferenciálu na 10stupňové škále 

od 1 (=nedůvěryhodný/neužitečný) po 10 (=důvěryhodný/užitečný). Pro ostatní indikátory 

jsme využili baterii možností se zastřešující otázkou „Nakolik souhlasíte s následujícím 

tvrzením?“. Předložili jsme čtyři tvrzení: „Článek je pravdivý.“; „Článek dobře pracuje se 

zdroji a daty.“; „Jedná se o falešnou zprávu ("fake news").“; „Článek je nezaujatý.“, které 

respondenti hodnotili prostřednictvím 5stupňové Likertovy škály s hodnotami naprosto 

souhlasím-spíše souhlasím-nevím-spíše nesouhlasím-naprosto nesouhlasím. S ohledem na 

stanovené hypotézy jsme se také dotazovali, zda se respondent s článkem již setkal. 

Konkrétní formulace otázky zněla: „Setkal/a jste se už s tímto článek (viděl/a jej na internetu, 

četl/a jej)?“ a respondent měl na výběr tři odpovědi ano-ne-nevím.  

Tab. 8 Měření vnímání a hodnocení zpráv45 

Otázka – proměnná Škála – hodnoty 

Setkal/a jste se už s tímto článek (viděl/a jej na 

internetu, četl/a jej)? 

Ano 

Ne 

Nevím 

Jak hodnotíte důvěryhodnost výše uvedeného článku? 1=nedůvěryhodný až 10=důvěryhodný 

Nakolik souhlasíte s 

následujícím 

tvrzením? 

Článek je pravdivý. 

Naprosto souhlasím 

Spíše souhlasím 

Nevím 

Spíše nesouhlasím 

Naprosto nesouhlasím 

Článek dobře pracuje se 

zdroji a daty. 

Jedná se o falešnou zprávu 

("fake news"). 

Článek je nezaujatý 

Jak hodnotíte užitečnost článku? 1=neužitečný až 10=užitečný 

 

Postoj jednotlivce jsme měřili na základě sedmi otázek, které byly zvoleny tak, aby 

korespondovali s obsahy zpráv. Jedná se o indikátory vytvořené proměnné, která označuje, 

jaký postoj jednotlivec zastává. Indikátory se týkají vládních opatření i osobních obav z 

 
45 U každého ze tří prezentovaných textů byly použity stejné dotazy. Pořadí v tabulce koresponduje 

s pořadím v dotazníku. 
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nákazy. Abychom odhalili celkový pohled respondenta na problematiku šíření koronaviru, 

vložili jsme také otázku týkající se důvěry v informace poskytované Světovou zdravotnickou 

organizací (WHO). Podobně jako u hodnocení zpráv, využíváme Likertovu škálu 

v maticovém typu otázky, kdy respondenti hodnotí několik výroků, a také sémantického 

diferenciálu, kde respondenti označují svůj postoj na škále od 1=nejnižší do 10=nejvyšší, 

podrobněji Tab. 99. První tři otázky byly umístěny na úplném začátku šetření, maticová 

otázka se pak nacházela v sekci společně se sociodemografickými údaji a byla ponechána 

jako dobrovolná. Větší počet otázek zjišťujících pohled respondenta, nám umožňuje změřit 

přesnější názorové hodnoty proměnné. 

Tab. 9 Měření postoje a názoru respondenta 

Otázka – proměnná Škála – hodnoty 

Souhlasíte s opatřeními, která nařídila vláda v souvislosti se 

šířením koronaviru (jako např. nošení roušek, uzavření podniků, 

omezení pohybu apod.)? 

1=nesouhlasím až 

10=souhlasím 

Důvěřujete informacím Světové zdravotnické organizace (WHO) 

týkajících se pandemie COVID-19? 

1=nedůvěřuji až 

10=důvěřuji 

Obáváte se nákazy novým koronavirem? 1=ne až 10=ano 

Nakolik souhlasíte s 

následujícím 

tvrzením? 

V České republice neproběhla epidemie 

COVID-19. Naprosto souhlasím 

Spíše souhlasím 

Nevím 

Spíše nesouhlasím 

Naprosto nesouhlasím 

Média věnují koronaviru příliš pozornosti. 

Povinné nošení roušek byl dobrý nápad. 

Nejlepší by bylo "promořit" populaci co 

nejrychleji. 

 

Všechny otázky, u kterých respondenti označují postoje na Likertově škále naprosto 

souhlasím-spíše souhlasím-nevím-spíše nesouhlasím-naprosto nesouhlasím, je třeba převést 

na číselné, měřitelné údaje. Každé z hodnot jsme tedy přiřadili číselný kód označující míru 

souhlasu, respektive nesouhlasu. Při kódování bereme v potaz 10stupňovou škálu u otázek 

se sémantickým diferenciálem, kde 10 označuje nejsilnější/nejvyšší hodnotu, respektive 

hodnotu souhlasnou. Jak zobrazuje Tab. 1010, hodnota „Naprosto souhlasím“ tedy nabývá 

hodnoty 10 jako nejsilnější souhlas; a naopak opačná hodnota „Naprosto nesouhlasím“ 

nejnižší hodnoty 1.   
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Tab. 10 Kódování Likertovy škály 

Hodnota Likertovy škály Měřitelná hodnota 

Naprosto souhlasím 10 

Spíše souhlasím 8 

Nevím 5,5 

Spíše nesouhlasím 3 

Naprosto nesouhlasím 1 

Poznámka: středová hodnota „nevím“ označuje v našem 

případě pochybnosti, z toho důvodu ji zahrnujeme do 

analýzy a dáváme ji středovou neutrální hodnotu. Ostatní 

hodnoty jsou brány jako extrémy. 

Postoj respondenta figuruje jako nezávisle proměnná. Ten měříme na základě přiřazených 

hodnot získaných z dotazníků. Ze sedmi položek vytváříme jednu názorovou škálu 

– proměnnou, která nabývá hodnot na základě toho, jak daný člověk odpovídal v dotazníku. 

Sledujeme názor na škále koronavirus je přeceňovaný-koronavirus je podceňovaný. To, kde 

se člověk na škále nachází, nám ukazuje, jakou mírou souhlasí s tím, že je koronavirus 

přeceňovaný či naopak podceňovaný. Hodnoty se pohybují od -31,5 po 30,5, respektive -32 

a 30 – jelikož pracujeme se zaokrouhlenými hodnotami46. Čím nižší číslo proměnná má, tím 

je postoj subjektu nesouhlasnější. Podle těchto hodnot jsme vytvořili novou proměnnou, 

která na názorové škále identifikuje extrémy. Tato proměnná obsahuje trojúrovňovou škálu 

hodnot – nízký, nevyhraněný, vysoký. Rozložení v rámci našeho vzorku zobrazuje Graf 55. 

Tímto získáváme tři skupiny:  

- skupina s hodnotou nízký (názorová škála méně než -10): přiklání se k názoru, že 

koronavirus se přeceňuje a opatření by mělo být co nejméně – „klidový postoj“; 

- skupina s hodnotou vysoký (názorová škála více než 4): obecně mají větší strach 

z koronaviru a považují jej za nebezpečí, z toho důvodu požadují co nejvíce opatření 

– „postoj obav“; 

- skupina s hodnotou nevyhraněný (hodnota názorové škály v intervalu od -10 do 4): 

neutrální skupina nacházející se mimo extrémy – „nevyhraněný postoj“. 

 
46 Z důvodu redukce dat jsme zaokrouhlovali na nejbližší sudou hodnotu směrem nahoru.  



 

 

74 
 

 

Graf 5 Rozvrstvení názorové škály dle četnosti  (n=979) 

Poznámka: Hlavní svislá osa obsahuje hodnoty názorové škály. Vedlejší svislá osa zobrazuje četnost 

výskytu jednotlivých hodnot. 

V neposlední řadě bylo třeba změřit klíčovou hodnotu pro náš výzkum, a to jestli názor 

koresponduje s článkem, který daný respondent viděl. To jsme zjistili za pomocí vzorce 

v programu Excel, který přiřadil kód koresponduje/nekoresponduje/nic na základě zadaných 

podmínek, jak zobrazuje Tab. 1111.  

Tab. 11 Kódování míry souhlasu s článkem podle změřeného názoru 

Názor 
Článek virus Článek erouška 

Alarm Klid Špionážní Aplikace bezpečná 

Nevyhraněný Nic Nic Nic Nic 

Vysoký Koresponduje Nekoresponduje Nekoresponduje Koresponduje 

Nízký Nekoresponduje Koresponduje Koresponduje Nekoresponduje 

 

2.5 Etika výzkumu 

V této kapitole bychom rádi specifikovali možné limity a etické otázky souvisejícím 

s provedeným výzkumem. Při výzkumech, které primárně pracují s lidmi, mohou nastat 

některé etické problémy. Při realizaci našeho výzkumu nedošlo k porušení etických zásad. 

Klíčovými aspekty ve výzkumných pracích je zejména ochrana dat a jejich anonymita a 

svolení jednotlivců k výzkumu. U kvalitativní části výzkumu všichni respondenti před 

zahájením rozhovoru podepsali informovaný souhlas o účasti na výzkumu,  který mimo jiné 

obsahoval informace o tom, že mohou výzkumný rozhovor kdykoliv ukončit či odmítnout 

odpovědět na otázky, které by pro ně mohly být nepříjemné. Vzhledem k tomu, že žádné 

takové otázky položeny nebyly, rozhovory probíhaly nepřerušeně bez problémů. Od všech 

účastníků tedy byl získán informovaný souhlas o provedení výzkumu, jeho nahráváním i o 
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použitých získaných dat pro výzkumné účely. Jelikož se výzkumu zúčastnili pouze osoby 

zletilé, nebylo tedy potřeba řešit žádné legální aspekty práce s nezletilými osobami. 

Charakter výzkumu nevyžaduje odhalovat identitu informantů, proto všichni vystupují 

anonymně pouze pod číselnými kódy. Zveřejňujeme pouze sociodemografické údaje a 

obecné údaje o informantovi. Při rozhovorech jsme se vždy snažili o zohlednění požadavků 

všech informantů, a to hlavně s ohledem na jejich časové možnosti a výběr místa, kde se 

rozhovor realizuje. V kvalitativním výzkumu nedošlo k zatajení žádných informací. 

Informanti byli předem informování o charakteru výzkumu. Aby však nedošlo ke zkreslení 

dat, výzkum jsme prezentovali jako analýzu posuzování mediálních obsahů obecně. Fakt, že 

se zaměřujeme zejména na problematické obsahy a falešné zprávy, jsme informantům sdělili 

až po skončení rozhovoru.  

Kvantitativní výzkum rovněž probíhal v souladu s etickými principy. Za eticky spornou by 

bylo možné považovat experimentální část, kdy respondentům prezentujeme fiktivní články. 

Nezmiňujeme sice, že se jedná o skutečné články, ale explicitně není řečeno, že se jedná o 

články smyšlené. S ohledem na etická pravidla jsme v úvodu výzkumu respondenty 

upozornili, že prezentované články mohly být upraveny či zkráceny pro účely výzkumu, 

čímž jsme alespoň částečně naznačili, že s články mohlo být manipulováno. Že se jednalo o 

fiktivní zprávy jsme odkryli na závěr dotazníku po jeho odeslání. Toto částečné zatajení 

informace bylo nutné, aby získaná data nebyla zkreslená.   
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3 Praktická část 

3.1 Výstupy z kvalitativních rozhovorů a jejich interpretace 

Při analýze vycházíme z kategorií určujících okruhy pro polostrukturované rozhovory a 

výzkumné otázky – posuzování a konzumace zpráv, ověřování, falešné zprávy pohledem 

příjemců. Pro větší přehlednost některé z nich rozdělujeme na subkategorie. Během analýzy 

jsme se také rozhodli první z okruhů oddělit na dvě samostatné kategorie, tedy posuzování a 

hodnocení. Posuzování popisuje práci s texty a způsoby posuzování a čtení, kdežto 

hodnocení je více zaměřeno na konkrétní aspekty a hodnotící kritéria. Navíc přidáváme 

kategorie role médií, která popisuje vztah informanta k médiím a jeho očekávání od médií; 

a role příjemce, zaměřující se na individuální způsoby přístupu k informacím a působení 

zpráv na příjemce. Podrobný přehled kategorií, subkategorií a jejich vlastností je k dispozici 

v Příloha č. 2 

Rozhovory s informaty byly zaměřeny z hlavní části na jejich vlastní vnímání a hodnocení 

předkládaných textů a to jakým způsobem přistupují k informacím, které konzumují. Dále 

jsme v rámci rozhovorů zjišťovali jejich obecný vztah k médiím a také to, jak vnímají 

problematiku falešných zpráv.  

3.1.1 Vztah k médiím  

Na začátku každého rozhovoru jsme u informantů zjišťovali, jaký je jejich vztah k médiím, 

jaká jsou jejich očekávání a jak například hodnotí českou mediální krajinu. Z odpovědí 

vyplývá, že vztah k médiím je smíšený. Na škále pozitivní–negativní se však přiklání spíše 

k negativní straně, kdy je ale zahrnuta také neutralita.  

Negativní postoj k médiím může být způsoben pocity, které jsou jejich sledováním 

vyvolávány. „Hrozně ráda bych je sledovala častěji, ale v podstatě, když koukám na televizi, 

tak mě to hrozně štve upřímně…“ (Informant 6) Případně se jedná o postoj definovaný 

způsobem, jakým média pracují s informacemi a tím, zda byly naplněny očekávání a potřeby 

na straně příjemce. Pokud má jedinec pocit, že nedostává to, co od médií očekává, může být 

narušena důvěra příjemce v médium, což se poté projevuje při hodnocení článku. „Můj vztah 

bych hodnotil jako spíše negativní, jelikož mám pocit, že narazit na média, která podávají 

zprávy objektivně je extrémně těžké. (…) protože jim moc nevěřím.“ (Informant 5)  
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Vztah k médiím je obvykle posuzován podle konkrétních médií a jejich typů. Ačkoliv se 

jedinci snaží o popsání obecného postoje, nakonec většinou stejně vyplývá, že jejich vztah 

je pro určitá média odlišný. Z výpovědí informantů vyplývá, že lepší vztah mají lidé 

k serióznějším médiím a negativnější k bulvárním. Příjemci také mají „svá média“, která 

jsou pro ně důvěryhodnější a která využívají jako zdroje informací, ke kterým mohou mít 

pozitivnější či neutrálnější vztah. Toto zjištění je podpořeno výzkumem Wagner a 

Boczkowskeho (2019), kteří zkoumali, jaké procesy na straně publika tvarují konzumaci 

médií. Příjemci nejčastěji vycházejí z osobností zkušeností s médii, znalostí mediálního 

prostředí a také dlouhodobých vztahů s médii.  

„…Takže jako celkový postoj k médiím je, že jsou tady média, kterých je ale podle mě menší 

část, tak ty to dělají tu práci dobře, ale pak je tady několik více médií podle mě... podle 

mého názoru se nechávají... respektive autoři se nechávají ovlivnit tím svým pohledem na 

svět při psaní těch zpráv a používají ty informace, který sedí do toho jejich náhledu na věc 

na danou situaci.“ (Informant 2) 

Informanti se poměrně jednohlasně shodují na funkcích médií, od kterých se odvíjí jejich 

očekávání, a to zda jsou naplněna či ne. Média by podle nich měla přinášet zejména 

informace a zmiňují také zábavnou funkci a „zabití času“, tedy konzumace z „dlouhé 

chvíle“. Zároveň téměř všichni specifikují, jaké by poskytnuté informace měly být – 

„pravdivé, objektivní, nezaujaté, nezávislé, aktuální, z více pohledů“. Nejčastěji je 

zmiňována nezávislost a objektivita, se kterými se pojí určitá nedosažitelnost odůvodněna 

rychlým tokem informací a rychlou formou žurnalistiky. Lze zde pozorovat jednotlivé 

preference uživatelů – domácí prostředí vs. zahraničí, krátké a stručné zprávy vs. rozsáhlejší 

analýzy a kritické zhodnocení situace. 

„…primárně informace o aktuálním dění, případně nějaký analýzy toho, kam to dění 

směřuje, jak se může vyvíjet, pokud možno nějak v nezávislý formě, ale těžko se to 

samozřejmě docílí. (…), že tam je více zdrojů, ze kterých čerpá to daný médium ty daný 

informace a případně to nějak kriticky zhodnotí nebo… což se dneska moc neděje, protože 

dneska je všechno takový co nejrychleji podat tu zprávu, abys měla tu čtenost…“ 

(Informant 2) 

„Aby mně dávali informace, které já nemám a který chci najít a samozřejmě, aby ty 

informace byly, já nechci říct pravdivé, ale aktuální a co nejméně zaujatý. (…), protože 
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pravda to nebude nikdy úplně, nemůžeš věřit všemu, když si to sám nemůžeš ověřit.“ 

(Informant 8) 

„Tak hlavně získat informace ideálně i z více pohledů. Hlavně asi ta potřeba dozvědět se 

něco nového, více mě asi zajímají zprávy ze světa než ty z Čech. Což mi třeba vadí v českém 

zpravodajství, v českých médií, že se akcentuje hlavně domácí prostředí, (…) Média jsou 

pro mě i zábava vlastně. Že si to čtu, když mám vlastně dlouhou chvíli, tak si pročítám 

různý články na internetu, koukám na televizi…“ (Informant 4) 

U informantů je také vnímána určitá míra skepticismu k některým médiím či obsahům, která 

vyplývá během hodnocení samotných článků a související diskuze. Projevuje se nejen u 

příjemců s negativním postojem, ale také u těch, kteří svůj vztah ohodnotili jako neutrální. 

„Vzhledem k času, který tomu můžu věnovat, tak asi takový neutrální. Někdy ale nevím moc, 

co si mám myslet.“ (Informant 7) Důvodem je nejasné a nesrozumitelné zpracování a podání 

informací důležitých pro příjemce.  

Významnou roli hraje vliv určitých obsahů na náladu člověka. Skepticismus, případně 

nedůvěra v média, které následně vedou ke snížené konzumaci médií, mohou být důsledkem 

informačního přesycení a rostoucího pocitu nechat se ovlivnit věcmi, které já sám ale 

nemůžu nijak kontrolovat a změnit je. Jsou to věci, které spadají do „kruhu obav47“ a 

prakticky se jedná o všechny negativní události prezentované v médiích, o kterých 

přemýšlíme, znepokojují nás, ale nemáme možnost je ovlivnit.  

„…protože prostě si chci udržet mentální zdraví, tím pádem věci, které se mě netýkají, mě 

už nezajímají, když to tak řeknu. (…) Hodně mě zajímá světová a americká politika, to je 

čemu jsem se věnoval kdysi dávno, ale teďka už jsem přestal, protože proč by se člověk 

dobrovolně znepokojoval něčím, co se ho netýká. Jo, jako americkou politiku člověk 

neovlivní, tak proč by se tím měl nějak zbytečně stresovat.“ (Informant 5) 

Vztah příjemců k médiím je také značně definován důvěrou, kterou určitému médiu či zdroji 

vkládají 48 . To se taktéž projevuje během hodnocení textů, nejedná se tedy o pouhou 

charakteristiku osobního postoje jednotlivce, ale má vliv i na hodnocení obsahů. Nedůvěra 

 
47 Stephen R. Covey v knize 7 návyků skutečně efektivních lidí ukazuje rozdíl mezi „kruhem obav“ a 

„kruhem vlivu“ – koncept, který se dá dobře aplikovat také na mediální svět. Do „kruhu vlivu“ spadají věci, 

které můžeme vlastními silami ovlivnit. (Portešová, 2013) 
48 Průzkum STEM ukázal, že „72 % českých občanů mají za to, že velká média v ČR záměrně zkreslují nebo 

zamlčují důležité informace.“ (Hořejš et al., 2020) 
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v média obecně se může pojit s negativnějším, skeptičtějším pohledem na ně, případně 

s konkrétními typy médií. Tsfati a Cappella (2010) zjistili, že skepticismus vůči médiím je 

spojen se sledováním nemainstreamových médií. Ke stejnému zjištění dochází také Fletcher 

a Park (2017), kteří upřesňují, že lidé s nízkou důvěrou v média tíhnou k využívání 

sociálních sítí a zdrojů digitálního původu jako alternativy k médiím. To se projevilo také 

u jednoho z informantů: 

„Nevěřím nejvíce asi mainstream médiím a potom takovým webům, které jsou zjevně 

dezinformační nebo zjevně v uvozovkách, naopak moje důvěra je vyšší k nezávislým 

investigativním žurnalistům, hodně z nich je například na Youtube, kde oni nejenom, že 

dělají ten výzkum, ale dokáží ho i ozdrojovat. Oni ti poskytnou několik zdrojů k tomu, co 

jako vyhledají a těm věřím víc…“ (Informant 5)  

Roli zde hrají také sociální sítě. Zatímco někteří vnímají informace čerpané ze sociálních sítí 

spíše jako nedůvěryhodné, jiní informanti zmiňují, že na „typu prostředníka“, který předává 

informace, nezáleží. Hraje zde roli vybudovaná důvěra, která je definována důvěryhodností 

daného média. Kritéria hodnocení důvěryhodnosti jsou u informantů různá a představíme je 

dále.  

„Je to ta důvěra asi v toho prostředníka, v to médium, které dává ty informace (…). Asi 

forma je úplně jedno, jestli to je televize nebo noviny, nebo případně nějaký Facebook, (…) 

Nebudu číst Blesk nebo takhle, protože ta informace nebude pro mě úplně důvěryhodná... 

nebo nějaké, co spíše se věnujou bulváru nebo tak. Takže to beru asi spíš v uvozovkách, ale 

asi tak...“ (Informant 7) 

Shrneme-li, jakou roli média u informantů zastávají, tak se jedná především o zdroj 

aktuálních informací podaných srozumitelnou a nezávislou formou. Do vnímání médií se 

promítá jejich důvěra a celkový vztah k mediálnímu prostředí – tam, kde je důvěra narušena, 

jsou vyhledávány alternativní způsoby získávání informací. Vztah je ovlivněn konkrétním 

médiem a způsobem nakládání s informacemi a může se měnit podle jednotlivých typů 

média, ale také podle zájmu o určitá témata.  

3.1.2 Posuzování mediálních obsahů a jejich konzumace  

Pro výzkum není klíčové, jaké články informantům předkládáme, ale to, jakým způsobem 

uvažují. Sledujeme nejen to, čeho si v textech všímají, co ovlivňuje jejich myšlení, ale také 
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jakými způsoby k textům přistupují. U každého z informantů se projevuje individuální 

přístup k informacím, vlastní způsob čtení i hodnocení médií – někteří uvádějí definice, 

zmiňují určité aspekty a prvky, jiní se zaměřují na konkrétní příklady a předkládají pasáže 

z textů, jiní vytváří své vlastní skóre a text „bodují“, někteří se zaměřují spíše na formu, jiní 

zase na obsah a někde se to prolíná.  

Největší problémy při hodnocení textů jsou spojené s odůvodněním odpovědí, kdy zkrátka 

informant ví, jak na něj článek působí, ale už nedokáže říct proč. Při pokusech o vyjádření 

se pak dostává do kruhu, kdy spíše pokračuje v popisech svých pocitů, než by vyřkl, proč 

mu článek přijde například důvěryhodný.  

Interpretací rozhovorů jsme vytvořili několik typů, respektive způsobů, jak naši příjemci 

vyhodnocují a konzumují obsahy. Interpretovali jsme způsoby, jak postupují při práci 

s texty, na co se zaměřují a jak probíhá četba textů. Tab. 122 ukazuje jednotlivé vlastnosti.  

Tab. 12 Informant jako čtenář – způsoby přistupování k textům (vlastní analýza) 

Způsoby posuzování 

Konkrétní Obecné 

Kritické Pocitové 

Separace Sumarizace 

Já Ostatní  

Způsoby čtení 

Celek Filtrování 

Cílené Necílené 

Pomalé Rychlé 

Precizní: do hloubky Povrchové 

 

Jednotlivé typy nepředstavují samostatně fungující postupy, naopak spolu souvisejí a často 

se různě prolínají. Informant, který je při čtení důslednější a věnuje textům více času (pomalé 

a precizní čtení) má tendence se zaměřovat na konkrétní pasáže (konkrétní posuzování), 

které následně uvádí jako příklady. Naopak informanti, kteří spíše články jen „prolétnou 

očima“ a zaměřují se pouze na určité pasáže (filtrování) se musí při následném posuzování 

k textům častěji vracet, případně je dokonce i znovu pročíst, aby si připomněli konkrétní 

prvky. Obecné posuzování textů vede k tomu, že hodnotí text jako celek – dívají se například 

i na celkový vzhled článku, hodnotí fotografie, všímají si titulku a formálních aspektů, jako 

je autor článku či chybějící datum zveřejnění. V našem případě převažuje čtení textu jako 

celek kombinovaný s konkrétnějším posuzováním textů. Odůvodňujeme si to tím, že pro 
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příjemce je při hodnocení jednodušší uvést příklady a konkrétní úseky textu, na kterých se 

snaží vysvětlit své vnímání. U delšího textu je pak pravděpodobnější, že příjemce bude 

„filtrovat“.  

„…asi jsem četla hlavně nadpisy a takové ty tučně zvýrazněné…a když mě ta věta nebo 

takhle zaujala, tak jsem to přečetla celý ten odstavec nebo část.“ (Informant 3) 

„Asi abych na to dokázal odpovědět, tak bych si ho musel přečíst celej, (...) já si teďkom 

čtu jenom ty tučný jakoby nadpisy, …“ (Informant 8) 

Informanti, kteří se na texty dívají spíše kriticky a snaží se o nějaký odstup, často přistupují 

k samotnému hodnocení nekonzistentně, a dochází k separaci hodnocení aspektů. To 

znamená, že jedna část může být díky určitým prvkům hodnocena odlišně než část jiná. 

V tomto ohledu často dochází k „postupnému odhalování“ prvků snižující kvalitu. 

Protilehlým způsobem je sumarizace, kdy dochází k posuzování celku a informant nebere 

ohled na jednotlivé složky článku. Pocitové hodnocení je pak spojené spíše s povrchovým 

čtením textů a nedostatkem odůvodnění a argumentace. 

Ve způsobech čtení převažuje necílené čtení – tedy informant k textu přistupuje bez 

nějakého cíleného vyhledávání určitých pasáží. Pokud volí cílené čtení, příjemce se 

zaměřuje hlavně na prvky, ovlivňující celkové hodnocení textů, případně na známé zdroje. 

Cílené čtení odráží příjemcovo očekávání od obsahů, které čte.  

„…asi konkrétně jsem se díval, jestli tam nejsou nějaká přídavná jména, který by říkaly 

něco na způsob hrozný koronavirus a jako přídavné jména, které by měly vyvolat paniku 

nebo nějaké emoce v těch lidech…“ (Informant 5) 

Já vs. ostatní 

Příjemci mají tendence hodnotit texty pohledem ostatních lidí. Je velmi běžné, že spíše než 

o tom, jak oni sami vnímají články, mluví o tom, jak si myslí, že by je hodnotili ostatní lidé, 

nebo jak by se chovali ostatní lidé.  „…ale že by se lidem chtělo hledat tolik, to si nemyslím. 

Já si myslím, že prostě chtějí tu informaci a aby byla platná, pravdivá…“ (Informant 6) 

Často se to děje právě v případech, kdy je hodnocena důvěryhodnost informace. Namísto 

toho, aby zdůvodnili svůj postoj, proč například určité informaci nevěří, snaží se vysvětlit, 

proč tomu mohou věřit ostatní lidé. Případně je to zřetelné také při rozhovorech o 

preferencích. Informanti mají tendenci na otázky týkající se osobních preferencí a očekávání 
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odpovídat stylem „to záleží na tom, co lidi vyžadují“.  

„…poskytují víc informací, který ale třeba nějaký čtenář nepotřebuje. To záleží jestli někdo 

chce jako číst, když se ti rozchází slunce... tak co to znamená nebo jestli si chce jenom 

přečíst, co to znamená (…)“ (Informant 2) 

Tento způsob přístupu k informacím hodnotíme dvěma způsoby. Zaprvé se může jednat o 

jakousi formu obrany. Kdy se informant „bojí“ odhalit svůj názor, aby například nebyl 

souzený za to, co říká a tímto stylem se chrání, že vlastně nemluví o sobě, ale o ostatních 

lidech. Stává se, že „ostatní“ jsou stavěni do horšího světla ve smyslu „já to hodnotím takto, 

nevěřím tomu, ale dokážu si představit, že někdo tomu může věřit“. Druhou interpretací 

může být pouhá touha pomoct – to znamená, že ve chvíli, kdy má příjemce pocit, že neřekl 

k otázce dostatek, protože on sám v tom nevidí problém nebo se necítí ovlivněný, začne 

hodnotit společnost a předkládá různé scénáře, jak si myslí, že by se chovali jiní. Ani jeden 

z přístupu nehodnotíme jako lepší nebo horší, protože ve výsledku mohou o příjemci hodně 

prozradit.  

„(…) každopádně se na to dívám s odstupem, ale myslím si, že by to mohlo lidi nějakým 

způsobem rozhodit, ale za mě ne.“ (Informant 5) 

„…někdo tomu může uvěřit, protože o tom Sorosovi se šíří různý věci a lidi to sdílej…“ 

(Informant 1) 

Tento jev může být zapříčiněn kognitivním zkreslením, které se nazývá kognitivní slepá 

skvrna (bias blind spot), kdy si člověk neuvědomuje ovlivňování u sebe, ale u ostatních 

jedinců je vnímá. Výsledkem je pocit, že jsou naše jednání lepší, eticky správnější než 

jednání zbytku společnosti. Může to také způsobit pocit, že moje názory jsou pravdivější a 

objektivnější než názory jiných lidí. Emily Pronin a Matthew B. Kugler (2007) ve své studii 

zjistili, že na jev „já vs. ostatní“ má vliv sebepojetí a osobní přesvědčení jedince. Z toho 

důvodu je pro lidi jednodušší posuzovat ostatní jedince, které hodnotíme pouze na základě 

viditelného chování, které odráží vliv kognitivní slepé skvrny, a nejsou nám k dispozici 

myšlenkové procesy, jako jsou k dispozici v případě hodnocení vlastního jednání. Proto se 

tomuto zkreslení říká také „introspektivní iluze“. 

3.1.3 Hodnocení mediálních obsahů 

To, že jsme k rozhovorům přistupovali s konkrétními články, nám umožnilo sledovat změny 
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ve vnímání a hodnocení jednotlivých textů, ale také případný vliv jednoho textu na další. 

Interpretací a analýzou všech rozhovorů jsme získali poměrně podrobný přehled o tom, co 

je ve vztahu k mediálním obsahům pro jedince důležité. Obr. 7 zobrazuje schéma shrnující 

prvky, které hrají při hodnocení mediálních obsahů roli. Ne všechny aspekty uvedené ve 

schématu můžeme však považovat za kritéria pro hodnocení, hovořme o nich proto jako o 

prvcích, kterých si lidé všímají, na které se zaměřují, o kterých mluví.  

Na první pohled si můžeme všimnout, že chybí kritérium „kdy“ – informanti téměř neřeší 

datum vydání článků, kromě jednoho případu, kdy informantka požaduje uvedení autora a 

vydání článku. Vzhledem k tomu, že se jedná o ojedinělý případ, a více než o samotné datum 

zveřejnění textu jde informantce o doplnění formálních aspektů, které by měly být uvedené 

u článků (pochopeno z kontextu rozhovoru), nevěnujeme mu speciální pozornost.  

 

 

Obr. 7 Souhrnný přehled aspektů, které příjemci zvažují při konzumaci mediálních obsahů 

(zdroj: vlastní analýza) 

Pozn: kurzíva označují nejčastěji zmiňované prvky 

 

Médium odkazuje nejen k názvu, ale také typu ve smyslu seriózní nebo bulvární. Vzhledem 

k tomu, že je náš výzkum zaměřený na text a víceméně online obsahy (až na jednu výjimku), 

mediatypy zde nehrají významnou roli – v některých případech je konkrétní typ sdělovacího 

prostředku zmiňován, ale spíše okrajově a souvisí se způsobem podání informace – 

zařazujeme tedy do kategorie „jak“.  

Autor je nejčastěji zmiňován jako obecná entita. To znamená, že spíše než jeho jméno, 

informanti řeší, co chtěl autor daným textem sdělit a prolíná se s kategorií „proč“ a „jak“. 

Ve vztahu s autorem řeší, zda nechce článkem působit na emoce či propagovat nějaký názor 

(záměr: emoce vs. informace), od čeho se odvíjí způsob podání informace (tón článku), proto 

je v kategorii „jak“ uveden také vliv autora.  

„… jakožto ten novinář nebo to médium takhle utváří názor toho člověka, který to čte, i 
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když si třeba uvědomuje nějaký aspekty toho, ale myslím, že většina lidí si moc… no myslím, 

že většina lidí to jen tak přebírá no ty názory… si myslím a vzhledem k tomu, že to na první 

pohled vypadá dobře, že je tam spousta dat, tak je snazší to přebrat…“ (Informant 2) 

V ojedinělých případech je autor zmiňován v souvislosti s anonymitou článku – s tím, že na 

internetu dnes může napsat kdokoliv cokoliv, proto je žádoucí uvádět jméno autora. „…není 

tam ani nikdo podepsaný pod tím pořádně… Je to nějaká redakce, naší redakce, není to 

konkrétní, jaké redakce...Je to anonymní ten článek, může si ho napsat kdokoliv.“ (Informant 

7) 

„Že tam třeba není ten šéfredaktor přímo podepsanej, ale možná že všichni prostě ví, kdo 

je šéfredaktor AE News. Já teda ne. Nevím, jestli to je běžný takhle, ale myslela jsem, že 

normálně se tam dávají jména. A to taky působí tak jako na konci dopisu nějakého. Tvůj 

VK nebo něco takového. (…) No protože mi to pak přijde, že se nechce ukázat, že jo, kdo 

to psal. Já chápu, že šéfredaktor je asi jenom jeden, ale že se pod to zas až tak tolik 

nepodepsal… pod to, co tady tvrdí.“ (Informant 6) 

V případě obsahu příjemci posuzují celkové množství poskytnutých informací a jejich 

informační hodnotu – zda článek dává informace do souvislostí, jak detailně informace 

popisuje apod.   

„Jako mně tam přišlo víc pro mě zajímavých informací z tý historie, jako to třeba… jsem z 

dějáku maturovala a přijde mi to takový zajímavý jako ty informace všude ze světa tak 

zkratkovitě…“ (Informant 4) 

„…tak ten první článek hlavně informuje o něčem co se skutečně asi stalo i odkazuje na 

nějaké zdroje a popisuje tu situaci hodně detailně…“ (Informant 1) 

„… víc to jde do detailu do hloubky jo, že se ti snaží vysvětlit…“ a vyjadřuje se také 

k důležitosti kontextu v článku: „…rozhodně, abych věděl nejenom, čeho se týká, ale i jak 

je to…jak se to dá zasadit do tý situace…“ (Informant 2) 

„…tam uvádí, kdy se to stalo, jaké byly vlny kdysi a takové, vysvětlujou to tam, proč ten 

svět ochabne a tak.“ (Informant 3) 

Ve chvíli, kdy článek nenaplňuje potřebu příjemce získat informace, je jeho informační 

hodnota klasifikována nízko – ne vždy to však musí znamenat také nízkou vnímanou kvalitu 

článku. Toto hledisko je však ovlivněno tím, že informant často posuzuje články vůči 
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ostatním prezentovaným textů a může tak být ovlivněn ostatními texty. Nejpatrnější to je, 

pokud se jedná o zprávy, které nejsou příjemcem hodnoceny příliš pozitivně. Každopádně 

informanti jsou po posuzování jednotlivých článku vyzváni k tomu, aby vybrali ten 

nejkvalitnější a nejdůvěryhodnější a často vyšší důraz kladou na celkové vyznění textu – 

způsob podání informace, práci se zdroji, tón článku apod. – než na to, kolik informací jim 

přišlo užitečných.  

„Přijde mi, že je to článek o ničem. (…), prostě takové jako proč to někdo psal vůbec, 

zbytečná práce…“ (Informant 3) 

„Jako upřímně, mám pocit, že mi to neřeklo vůbec nic, protože na začátku to říká, že teda 

je možný, že jo a pak to říká, že je vlastně možný, že ne. Ale jako není to úplně, že by ti to 

řeklo teda, jestli jo nebo ne. Spíše ti to tady háže nějaký hypotézy a ty si tady s nima dělej, 

co chceš. (…) To mě osobně to vadí, protože mi to neřekne jasnou informaci.“ (Informant 

6) 

Poslední kategorie – „jak“ – se ukazuje jako klíčovou pro náš výzkum. Informanti se 

nejčastěji zaměřují na způsob podané informace – na to zda je článek citově zabarvený, zda 

jsou informace podložené zdrojem nebo nějakou osobou, zda prezentují obě strany názoru 

nebo je článek naopak zaujatý. Dívají se také na styl psaní a použitý jazyk – zda jsou použity 

odborné výrazy, zda text obsahuje nespisovná slova, gramatické chyby a špatnou stylistiku, 

nebo je naopak v tomto ohledu kvalitní.  

„…tím, jak na mě ta daná věc působí no, třeba ten článek, jak je napsaný, ten text, jak je 

udělaný, jestli tam jsou chyby pravopisné nebo takhle, to taky ovlivní…“ (Informant 3) 

„Jak jsem měl ten neutrální pocit z toho článku, to asi má tak být, že to nemá vyvolat nějaký 

silný emoce moc, nebo jako nějaký téma asi emoce vyvolá, ale ten článek sám o sobě třeba 

ten styl, jak je to napsaný, nadpis že jo a tak… by neměl být asi nějaký moc emotivní, spíš 

by to mělo být trochu odměřený.“ (Informant 1) 

„…ale jako když chceš dostat tu informaci, tak na začátku si říkáš, cože, co to jako je. Jako 

nečtu noviny, čtu nějakej začátek románu nebo něco takového.“ (Informant 6) 

Z výše uvedeného vyplývá, že při posuzování a hodnocení mediálních obsahů hrají roli 

různá kritéria, která v příjemci společně vytvářejí pocit kvalitního nebo důvěryhodného 

textu, nebo naopak důvěryhodnost snižují a budí dojem nekvalitní žurnalistiky.  
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3.1.3.1 Kvalitní a nekvalitní obsahy 

Jádrem výzkumu je popsat kritéria, na jejichž základě příjemci posuzují kvalitu/nekvalitu 

mediálních obsahů. Tab. 133 shrnuje vnímání kvalitních a nekvalitních obsahů tak, jak je 

vidí příjemci. Nekvalitní obsah v tomto případě nemusí nutně znamenat falešnou zprávu. 

Obecným rozdílem mezi kvalitními a nekvalitními obsahy je ten, že ty nekvalitní na příjemce 

působí silněji než kvalitní obsahy – může vyvolávat nějaké emoce (často negativní) a 

příjemci mají větší tendenci se k těmto textům vyjadřovat, jelikož v nich zanechávají určité 

pocity. To neznamená, že musí být jedinec daným textem přímo ovlivněn ve smyslu 

ovlivnění názoru, spíše se jedná o potřebu vyjádřit znepokojení. Důvodem je fakt, že jim 

„tam něco nesedí“. Články však naopak mohou vyvolávat i potěšení – v případech, kdy 

potvrzují příjemcův názor.  

Tab. 13 Kritéria hodnocení kvalitních a nekvalitních obsahů (zdroj: vlastní analýza) 

 Kvalitní obsah Nekvalitní obsah 

Typ obsahu 
Zpravodajský text 

Analýza 

Bulvární články 

Konspirační teorie 

Poplašné zprávy 

Tón článku Neutrální Citově zabarvený 

Práce se zdroji 

Odkazování na konkrétní 

zdroje a relevantní odborníky 

Anonymní, blíže 

nespecifikovaní odborníci 

Snadná dohledatelnost Složitá dohledatelnost 

Způsob podání 

informace 

Nezaujatý, objektivní → 

prezentace opozitních názorů a 

více stran 

Zaujatý vůči určitému názoru → 

jednostrannost, případně 

prezentace dvou stran „naoko“ 

Profesionální Amatérský 

Záměr Prezentace faktů a informací 
Prezentace názorů, vyvolání 

emocí 

Informační hodnota Kontext, detailní popis Forma nad obsah 

Médium Seriózní Bulvární  

 

Vztah kvality a důvěryhodnosti 

Informanti mají celkově problém rozlišit kvalitu a důvěryhodnost, často je vnímají jako dvě 

stejné věci, případně je staví do vzájemného vztahu. Vnímaná kvalita je pak zastřešující 

kategorií. Odůvodňujeme to tím, že důvěryhodnost je pro příjemce příliš abstraktní pojem – 

znají ho, umí například definovat důvěryhodný zdroj či médium, ale co se týče hodnocení 

důvěryhodnosti textu, připadají si často nejistí. Tento vztah si ne všichni informanti 
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uvědomují. U mnohých to tedy spíše vyplývá z jednotlivých výpovědí. 

„…jako v té kvalitě bych tam udělal korelaci s tou důvěryhodností, která je podle mě nižší. 

Tím pádem bych tu celkovou kvalitu hodnotil hůře.“ (Informant 5) 

Není samozřejmě pravidlem, že kvalitní článek rovná se důvěryhodný článek, ale ukázalo 

se, že určitý vztah tam existuje. Ve finálním procesu pak hrají roli další okolnosti, které tento 

vztah mohou narušit. V příkladu níže, je pro informanta (Informant 5) důležitý prezentovaný 

opozitní názor. V tomto případě hodnotí kvalitu na stejné úrovni, ale důvěryhodnost je vyšší 

právě díky tomu, že je dán prostor dvěma stranám.  

„To je tricky, protože já tam vidím tu relaci mezi kvalitou a důvěryhodností, pro mě co je 

kvalitní je důvěryhodné. A vzhledem k tomu, že ta dvojka (článek 5, pozn. aut.) přijde, že je 

jako kvalitněji napsaná, tak spíše… jako obojí mi přijde, že je důvěryhodné, ale více bych 

věřil zdroji, který se nebojí říct, že to co píšeme nemusí být nutně pravda. Tím že když 

uznají, že to co píšou, nebo to co si myslí, že nemusí být pravda, ve mně automaticky 

stoupnou.“ 

„…jak říkám, tam jsou ty plusové body za ten protinázor, takže to tady asi neplatí. Protože 

u toho třetího cítím, že to chce trochu hrát na emoce, což u toho druhého není. Takže to 

bude klasický zpravodajský text, který je pro mě asi trochu synonymem pro kvalitní zprávu. 

Ale důvěryhodnost vidím v tom, čemu mám silnější tendence věřit, a to je ten třetí.“ 

(Informant 5) 

Zřetelnější to je u méně kvalitních zpráv, které například sázejí na „falešné budování“ dojmu 

kvality a důvěryhodnosti využíváním odborných pojmů a expertů. Tam je obvykle 

hodnocení přímo úměrné a nízká kvalita se rovná nízké důvěryhodnosti, případně vysoká 

kvalita vysoké důvěryhodnosti. Vztah vnímané kvality a důvěryhodnosti se rovněž 

prokazuje u jedinců, jejichž názor koresponduje s názorem prezentovaným v článku. Jako 

příklad lze uvést článek o doktorce Pekové49 (článek 2), který informantka (Informant 7) 

hodnotí jako důvěryhodný a také kvalitní: „No asi taky ta Peková..je to podrobněji ten 

článek… je to konkrétní, podrobněji, důvěryhodněji. Ten obsah i celkově jako...“ Jakmile 

dojde na hodnocení článku, ke kterému má neutrální vztah, její hodnocení již není 

konzistentní.  

 
49 Hodnocení a posuzování článku 2 věnujeme samostatnou kapitolu (3.3 Mediální obsahy a názor, s. 131), 

jelikož v souvislosti s ním vyplynuly zajímavé reakce. 
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„ (…) A je to díky tomu, že tam ne citujou, ale přímo používají slova nějakého odborníka, 

že jo. Tak většinou člověk pozná, nebo to působí líp, když máš pocit, že mluví někdo, kdo 

ví, o čem mluví.“ (Informant 8) 

„Tam se v podstatě jenom odkazujou na to solární minimum a na ty odborníky z NASA, 

aby to vypadalo důvěryhodnějc.“ (Informant 2) 

Rozdíl mezi vnímáním kvality a důvěryhodnosti není úplně jasný, jelikož každý 

z informantů to má nastavené jinak. Nicméně důvěryhodnost je více spojována s prací se 

zdroji a kvalita pak spíše odkazuje k obsahu a použitému jazyku. Liebes (2000) tvrdí, že 

důvěra ve zpravodajská média je založena na víře jedince v profesionalistu novinářské práce. 

Propracovanější článek s kontextem a detaily napsaný spisovnou češtinou bez citového 

zabarvení bude vnímán jako kvalitní, ale pokud bude odkazovat například na nějaké 

nerelevantní nebo nespecifikované zdroje, důvěryhodnost bude hodnocena nízko. Naopak 

důvěryhodnost může být zaštítěna konkrétním zdrojem, třeba známou osobou, ale vnímanou 

kvalitu bude snižovat způsob, jakým je text napsán.  

Jak vypadá kvalitní zpráva 

Kvalitní zprávu obvykle příjemci definují jako zprávu přinášející informace, obsahující 

fakta, podložená důkazy či důvěryhodnými a dohledatelnými zdroji. Jako zdroj může 

figurovat osoba či instituce, ale i studie a články. Rovněž je důležitá nezaujatost ve smyslu 

poskytnutí prostoru pro vyjádření více stran a nepsaná s úmyslem vyvolat emoce či 

prezentovat, respektive podsouvat, názor. Způsob podání informace by měl být neutrální, 

citově nezabarvený a psaný spisovným jazykem, který působí profesionálně. Někteří 

informanti také kvalitu definují na základě informační hodnoty a množství informací. 

Propracovanější zprávy s mnoha detaily, rozsáhlejším popisem vysvětlující danou informaci 

i souvislosti jsou obvykle vnímány jako kvalitnější. Na druhou stranu ale informanti také 

vyžadují určitou stručnost a srozumitelnost. Naše zjištění koresponduje s hloubkovým 

průzkumem Newmana a Fletchera (2017), kteří určili tři hlavní kritéria, na která se příjemci 

při hodnocení zpráv zaměřují. Jedná se o míru zaujatosti, manipulace a skrytá agenda, která 

„vyvolává pocit, že lidé u moci používají média, aby prosazovali své vlastní zájmy“.  
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„Určitě by měla obsahovat zdroje, být dost podrobná, objektivní, mít tam nějaký fakta a 

asi hlavně ty zdroje, aby to bylo vidět, že to není vymyšlený, že se to odvolává na něco…“ 

(Informant 1) 

„Nevím, prostě nějak ten způsob, jakým je to psaný, že to jsou...že on od začátku na mě 

chrlí v uvozovkách, když to řeknu blbě, jenom fakta. Co se stalo, co se může stát a snaží se 

to spojit s nějakýma historickýma událostma. Neříkám, že to musí být pravda, ale prostě 

tváří v uvozovkách seriózně. Ten druhej, teda jakoby ten poslední, ten je psanej taky jakoby 

docela dobře, ale prostě ze začátku tam popisuje úplně hororovej scénař, jak budeš 

přecházet řeku a tak a je takovej ...že přikládá míň porovnání s tou historií, jako je taky 

dobrej. Já neříkám, že je o něco horší, ale na mě nějakým způsobem, ani asi nedokážu 

popsat proč, tak nejlíp působí ten prostřední.“ (Informant 8) 

„…kvalitnější žurnalistika pro mě je ta, která jde víc do hloubky, která ukáže v podstatě 

ten myšlenkovej proces tomu čtenáři, (…) ten je fakt jen takový informativní, má tam 

všechno podle mě, co má mít pro mě, jenom nejde do tý hloubky, což je pro mě fajn v tom 

že se jako něco novýho přiučím a mám jako ten argument proč… jakože to má pevnější ty 

základy. (…) když ti ta zpráva dá prostor vyjádřit se levý i pravý straně nebo jednomu 

názoru, druhýmu názoru a snaží se aby ty sis… může to klidně, ať ti to klidně podsouvá 

lehce ten názor, kterej je asi pravděpodobnější, ale ať ti to dá ty oba argumenty nebo 

soubor argumentů a ty se rozhodneš sama…“ “ (Informant 2) 

Vnímanou kvalitu nejčastěji snižuje právě způsob podání informace, jako například citově 

zabarvený jazyk, nesrozumitelnost nebo také nesmyslná kombinace informací. „…nejvíc mi 

asi vadil ten první (článek 4, pozn.aut.), jakože názor té Markéty tam mi začal hned vadit, to 

jak to prezentuje, a ten text… odstavce nic, zarovnání nic, takové přeplácané... nevypadá to 

moc profi no. (Informant 3) 

„Jsou tady vykřičníky, což předpokládám, má v tom čtenáři vyvolat pocit, že se jedná o 

poprask a jako že je to hrůza. Takže tím pádem tady to je zjevně citově zabarvené. Což 

automaticky budí ten dojem, že se autor článku snaží v tom čtenáři něco vyvolat, nebo že 

sám není objektivní, protože sám je řízený nějakými emocemi. Tady bych u toho byl trochu 

opatrnější tedy.“ (Informant 5) 

Vnímaná kvalita je určována dle míry profesionality, která musí splňovat určité požadavky 

dle informantů. Týká se zejména formy, jakým je zpráva napsaná, tedy hlavně bez chyb. 
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Někteří informanti také definují současnou žurnalistiku jako „rychlou“, kdy novináři 

nevěnují článkům dostatek času.   

„…určitě to snižuje kvalitu tý zprávy, když jsou tam hrubky nebo některý ty věty třeba 

nedávají smysl nebo si ten článek někdy protiřečí, že je tam něco napsaný a pak si to 

protiřečí, nebo když tomu ten novinář nerozumí, že se pak třeba v komentářích, řeší že ten 

novinář tomu nerozumí a neví o čem píše, já tomu taky nerozumím, ale v těch komentářích 

pak vysvětlují třeba, kde tomu nerozumí, dělá nějaký chyby a tak…“ (Informant 1) 

„…citový zabarvení rozhodně, protože já mám jako rád logiku (…), když to nedá možnost 

vyjádřit se jedný straně nebo pokud vůbec, když to jako nepřednáší ten potenciální 

argument tý druhý strany (…) a případně i nějaká uspěchanost, když je to uspěchaný, tak 

to působí, že to když je to jako krátký ta zpráva (…) tak už není kvalitní, protože nemá 

prostor tam vůbec dát ty argumenty…“ (Informant 2) 

Informanti se víceméně shodují na tom, které prvky snižují kvalitu či důvěryhodnost zpráv, 

a které je naopak zvyšují. U nekvalitního článku by vnímanou kvalitu mohlo zvýšit 

například: „prezentace druhého pohledu trošku a odstranění citového zabarvení (…) a 

možnost vyjádření se… přímého vyjádření se těch stran. (…)“ (Informant 2) Obr. 8 shrnuje 

nejčastěji zmiňované aspekty, které vedou ke snížení nebo zvýšení vnímané kvality. 

Vzhledem k tomu, že se kvalita částečně překrývá s důvěryhodností, jsou zařazeny také 

prvky, které mají vliv na důvěryhodnost.  

 

Obr. 8 Přehled prvků snižujících a zvyšujících kvalitu mediálního obsahu (zdroj: vlastní 

analýza) 
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Na první pohled kvalitní  

Nekvalitní obsahy se často snaží vybudovat dojem kvality a důvěryhodnosti uměle tím, že 

do článků vloží prvky, které budou na první pohled působit na člověka dobře (Robson, 2019; 

Freelon, 2018). „Na první pohled je kvalitní, protože tam používá spoustu jako termínů, 

kterým jako na první pohled fakt moc nerozumíš, …“ (Informant 2) Případně je velmi běžné, 

že část článku vypadá jako hodnotný text, ale když se na něj člověk trochu více zaměří a 

nahlédne pod povrch zjistí, že ty hodnoty tam nejsou. Pravděpodobně je to dáno tím, jak 

schopný čtenář je a zda zapojuje při konzumaci kritické myšlení.  

„… půlka článku vypadá dobře, z toho to může působit, že celej ten článek je jako dobrej, 

že na první pohled bych řekl, že to vypadá, že to je kvalitní (…)  ale chybí tam ty reference 

na to odkud jsou ti experti, si můžeš stanovit experta i jako v tý redakci, to je expert jen, 

protože je takhle deklarovaný nebo to jenom napíšeš, protože prostě to je pak 

důvěryhodnější ta informace.“ (Informant 2) 

Tvůrci falešných zpráv často pro vytvoření dojmu kvality používají anonymní zdroje a 

experty a tím využívají „slepé víry v autoritu50“ (Kopecký, 2019): „a když to jako říká 

expert, tak máme… podle mě lidi mají takový předpoklad tomu věřit.“ (Informant 2) 

Odhalení „falešného“ dojmu kvality může vést k vytvoření jakési vnitřní obrany. Platí to 

zejména u skeptičtějších jedinců a těch, kteří při konzumaci zapojují více kritické a 

racionální myšlení. V případě kvalitních textů je obrana nízká. Odhaluje to proces myšlení 

ve chvíli, kdy se setkáme se zprávou, která má vedlejší úmysl. Článek na nás na první pohled 

působí dobře, vytvoříme si první dojem kvalitního článku a neočekáváme, že by článek dál 

měl být například manipulativní. Kdežto kdybychom už od začátku měli divný pocit a 

pochyby o článku, obrana roste a my se pokusíme více zapojit kritické myšlení.  

„…když jsem to (článek 1) četl, tak to bylo podané tak, že jsem neměl pocit, že to se mnou 

manipuluje, tím pádem kdyby tam chytře něco dali nějakou větičku dvě, která by nebyla 

pravdivá, tak bych nebyl na pozoru tak moc, jak tady (článek 2), kde jsem od začátku měl 

pocit, že se mnou manipuluje. (…) bych tomu už automaticky věřil a nějak bych to 

nezpochybňoval.“ (Informant 5)  

 
50 Výzkum Univerzity Palackého v Olomouci a Seznam.cz (Kopecký et al., 2018) ukázal, že pro šiřitele 

spamu je mnohem důležitější autor nad obsahem. Autorita v tomto smyslu může být myšlena jako osoba, 

která zprávu jedinci poslala, ale také právě „samozvaný“ či smyšlený expert. (Kopecký, 2019) 
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Forma vs. obsah 

Vnímaná kvalita je narušována u článků, kde forma přehlušuje obsah. Jedná se o texty 

s nejasným záměrem autora nebo naopak s jasným záměrem vnutit čtenáři určitý názor, dle 

hodnocení informantů (například článek 2 nebo 4). „Já vlastně ani nevím, co ti ten článek 

jako chce říct. Jestli to je cílený proti Grétě, nebo jestli ti to říká prostě hele přijde ta zima. 

Ani z toho není jasný poslání toho článku. Takže vlastně je úplně zbytečný.“ (Informant 6) 

Ačkoliv článek prezentuje nějaká fakta, způsob podání je zastiňuje a příjemce si z článku 

vlastně žádnou informaci neodnáší.  

„Ale teď se přiznám, že jsem zapomněla, jestli ta autorka toho prvního článku tam nepíše 

ty stejný informace, akorát prostě ta forma to pro mě přehlušila no.“ (Informant 4)  

„…ten titulek je takovej , že jo ten titulek je takovej útočnej a vlastně celá ta útočnost toho 

článku, ačkoliv v půlce informuje, tak sráží tu důvěryhodnost pro mě no.“ (Informant 2) 

Samozřejmě ne všichni jedinci jsou si tohoto vědomi. Zde hraje vliv zejména názor jedince 

a způsob myšlení, které do posuzování zapojuje. Ukázalo se, že „forma nad obsah“ 

vytvořená s cílem propagace určitého názoru může velmi dobře zafungovat, pokud článek 

prezentuje informaci korespondující s pohledem příjemce. V tomto případě pak forma 

nezastiňuje obsah, ale názor zastiňuje formu. Jedinec nechává působit pohled na danou věc 

a neřeší, že to může působit nedůvěryhodně/nekvalitně.  

Jakmile příjemce čte souhlasný článek, neřeší tón, použitý jazyk ani způsob podání. Článek 

mu přijde kvalitní a důvěryhodný, protože prezentuje něco, s čím souhlasí. Případně si 

zmíněných aspektů všímá nebo dokonce přiznává, že to působí „zvláštně“, ale důraz klade 

na to, s čím se ztotožňuje – tyto aspekty pro něj nejsou důležité, protože „to, co článek říká 

je pravda“. Klíčovou roli v těchto případech hrají také prezentované autority, viz výše. 

V tomto bodě můžeme zmínit propojení s druhou, kvantitativní, částí našeho výzkumu, kde 

se podrobněji zabýváme článkem 2, který u informantů vykazoval nejsilnější konfirmační 

zkreslení. Tato zjištění více rozvádíme v kapitole 3.3 Mediální obsahy a názor . 

3.1.3.2 Práce se zdroji 

Práce se zdroji je klíčem pro tvorbu kvalitní žurnalistiky. Obsahy, které vykazují horší práci 

se zdroji jsou automaticky brány jako méně kvalitní (Gregor a Vejvodová, 2018, s. 59-60). 

Vyplývá to i z našeho výzkumu – „ozdrojování“ tvrzení, podloženost faktů a argumenty 
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zaštítěné relevantními osobami či institucemi jsou nejdůležitějšími kritérii při posuzování 

textů. Zdroje hrají důležitou roli nejen při rozhodování o kvalitě a důvěryhodnosti, ale také 

při případném ověřování faktické správnosti článku. Specifikace využitého zdroje či 

konkretizace osoby příjemci ulehčuje proces ověřování snadnější dohledatelností. Naopak 

obecné, blíže neuvedené, nepojmenované či nerelevantní zdroje automaticky evokují 

nekvalitní nebo dokonce problematický obsah. Uvedení zdrojů je tedy vnímáno nejen jako 

prvek zjednodušující případné ověření zprávy, ale na první pohled zvyšuje také celkovou 

důvěryhodnost, eventuálně kvalitu zprávy.   

„…a teda asi ještě ty zdroje, to jakože furt opakuju, ale ty zdroje mi přijdou asi mega 

důležitý, možná nejdůležitější.“ (Informant 1) 

„To co mi vadilo na tom prvním článku, že tam nejsou žádný ty zdroje a tak (…), na který 

to odkazuje…“ (Informant 2) 

„To znamená, že závažnější tvrzení nějak ozdrojovat, protože jinak jak tomu má člověk 

věřit.“ (Informant 5) 

„…ten zdroj tady vlastně chybí. Jak píše portál, ale nic dál jako. Nepůsobí to vlastně na 

mě, je to takový, jakože někdo někde něco povídá, ale není to nic jako řeknu odbornýho ani 

z nějakýho důvěryhodnýho zdroje, že… to tam chybí tohle.“ (Informant 4) 

Dohledatelnost zdrojů 

Znakem dobré práce se zdroji je dohledatelnost zdrojů – tedy přímý odkaz na studie 

či články, ze kterých zpráva vychází, nebo alespoň konkrétní uvedení citovaného institutu 

či osoby, tak aby byl příjemce schopný při případném ověřování daný zdroj jednoduše 

dohledat. Nejedná se o kritérium, které vyžadují všichni informanti, ale jedná se o větší část 

vzorku. Dohledatelnost je chápána velmi subjektivně a definice (ne)dohledatelného zdroje 

se liší příjemce od příjemce. Zatímco jeden vyžaduje přímý odkaz na studii či instituci, 

jinému stačí i prosté uvedení názvu instituce či jméno osoby.  

„…tam bylo vyjádřeno jméno těch lidí, tím pádem si je můžeme dohledat. Takže není to 

takové tady je odkaz na studii nebo odkaz na něco, ale můžeme si dohledat tohohle člověka. 

(…), troufám si říct, že i když se dneska s informacemi manipuluje atd, tak jako lhát je něco 

dalšího, to znamená, pokud toho člověka citují, tak já předpokládám, že to dostanu 

dohledat, tím pádem si říkám oukej, tak tomu budu věřit. Když to je něco jako americká 
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vláda blabla bla, něco co se špatně dohledá, tak tam jsem skeptický…“ (Informant 5) 

„…třeba ta studie může bejt reálná, je právě škoda, že tam není právě jako ten zdroj, i když 

tam někde jednou psali, že tam jsou odborníci z NASA nebo něco takového, ale jinak je to 

jenom experti… experti řekli tohle a okolo toho je postavený. (…) tam mi chyběl vyloženě 

odkaz na nějaký ty experty, aspoň odkud jsou, a úplně nějaký základ na čem ta zpráva je 

postavená… to tam podle mě úplně chybělo.“ (Informant 2) 

„…pak tam jsou citovaný ty informace s tím, kdo to říká se zdrojem, (…) Prostě jsou to 

informace, řekla bych, od vědců, který se tím zabývaj…“ (Informant 4) 

Vnímáme tedy rozdíl mezi problematikou odkazování na anonymní odborníky oficiálních 

institucí, jako například NASA či WHO. Z výpovědí informantů vyplývá, že zdrojování 

stylem „podle expertů z NASA“ je spíše důkazem špatné práce se zdroji. Je znakem 

nekvalitní žurnalistiky, a je pro většinu lidí nevyhovujícím odkazem na zdroj, najdou se však 

i jedinci, kteří to vnímají jako dostatečné. Je to dáno zřejmě schopnosti práce s informacemi 

a znalostmi v oboru. Pokud je člověk zvyklý si vyhledávat informace, a to i mimo mediální 

oblast, bude schopnější v práci s informacemi, a proto mu takové uvedení zdroje bude 

připadat pro dohledání dostatečné. Vliv na to může mít i ochota věnovat určité úsilí 

k nalezení informace – jakmile bude příjemce spíše neochotný nebo nemotivovaný, 

pravděpodobně bude chtít této činnosti věnovat co nejméně úsilí a tím pádem bude spíše 

vyžadovat přímé odkazy, na které bude stačit jen kliknout.  

„… má asi nejvíce těch zdrojů jak tam má ten Newcastle, má tam přímo tu studii, přímo tu 

citaci z tý studie a i nějakou tu vědkyni, což mi připadá důvěryhodný, že to existuje. (…), 

se odvolávaj na ten tým vědců z Newcastlu, což asi zní líp než nějací vědci z NASA. (…) 

mají bližší odkaz na ty vědce z Newcastlu, že tam je zmíněná univerzita, konference a je 

tam víc detailů, takže mi to přijde i víc dohledatelný pro ověření než jen "nějací" vědci 

z NASA, to mi nezní osobně moc dobře, věrohodně.“ (Informant 1) 

„Ale zase je tady jeden fakt, který je možné celkem dobře si dohledat. Protože je tady, jak 

řekli odborníci z NASA, tak oukej, tak dám NASA nevím climate, jak se to jmenuje, winter 

nebo tak nějak…“ (Informant 5) 

Zdroje jako prvek zvyšování důvěryhodnosti a důvěry 

Dohledatelnost a celkově uvádění zdrojů má na příjemce také psychologický efekt, jelikož 
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funguje jako prvek zvyšující důvěryhodnost zprávy a vede k důvěře ve zprávu. „… už jen 

to, že tam ten zdroj je, tak to ve mě vyvolá větší pocit důvěry.“ (Informant 5) Obr. 9 

znázorňuje schéma cyklického procesu vytváření intuitivní důvěry v informaci způsobenou 

přítomností zdrojů. Na tento jev způsobený lidským myšlením spoléhají právě tvůrci 

falešných, resp. nekvalitních obsahů. Pracují se zdáním toho, že dělají dobře novinařinu. Na 

první pohled tedy působí kvalitně, důvěryhodně, ale pod povrchem se skrývá podsouvání 

názoru, vyvolávání emocí, manipulace s informacemi a fakty. (Tandoc Jr., Lim a Ling, 2017, 

s. 143-144) Tohle si většina informantů uvědomuje a s tímto vědomím k textům přistupují. 

Nejčastěji je tento první dojem tvořen právě zdrojováním – ať už odkazováním na nějaké 

studie či články, tak využíváním „hlasu experta“.  

„… když berou jako zdroj tyhle organizace, který se na danou problematiku zaměřujou, 

tak bych to taky považovala za důvěryhodný a tam by mi asi stačilo, hele WHO řeklo. Ale 

asi to není úplně dobře, protože WHO se taky může mýlit, ale považovala bych to za 

důvěryhodný.“ (Informant 6) 

 

Obr. 9 Schéma vlivu zdroje na důvěru v informaci (vlastní analýza) 

 

„…pokud je to z důvěryhodného zdroje nebo pravděpodobně důvěryhodného zdroje, není 

to z nějakých bulvárních těch, tak beru, že to je pravda ty informace, že to není jenom o 

tom, aby zvýšili sledovanost, takže to beru, že je to pravda…“ (Informant 7) 

Informanti se shodují na tom, že pokud zpráva obsahuje zdroje, evokuje to v nich 

automaticky kvalitnější a důvěryhodnější text, u kterého je pravděpodobnější, že mu uvěří. 

Dvojnásobně to platí ve chvílích, kdy se zpráva odkazuje na etablované instituce a známé 

odborníky v oboru.  
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„…jelikož mozek má rád minimum úsilí, tak za mě pokud to na mě působí důvěryhodně, 

tím, že tam ten zdroj je, tak tomu spíše věřím. (…) pokud vidím zdroj, tak automaticky to je 

pro mě důvěryhodnější, i když ten samotný zdroj nemusí být nutně kvalitní, jo nebo nemusí 

být objektivní.“ (Informant 5)  

Tato zjištění mohou být potvrzeny studií zkoumajícím hodnocení důvěryhodnosti vědeckých 

webových stránek, ze které vyplývá, že oficiální weby organizací, jako je například NASA 

jsou vnímány jako důvěryhodnější než například obecné vědecké stránky. Prokázala se také 

důležitost zdroje – nerozpoznatelný zdroj ovlivňoval hodnocení důvěryhodnosti a vnímání 

objektivity informace. Pokud je navíc zdroj publikem vnímán jako odborný a důvěryhodný, 

je větší pravděpodobnost, že se informací nechá ovlivnit. (Treise et al., 2003, s. 311, 316) 

3.1.4 Falešné zprávy pohledem příjemců 

„Fake news je prostě bullshit, že jo… to je moje definice, něco co nedává smysl…“ 

(Informant 1) 

Přestože je výzkum zaměřen na vnímání kvalitní a nekvalitní žurnalistiky, rozhodli jsme se 

do rozhovorů zahrnout také část věnující se přímo problematice falešných zpráv. Jednalo se 

o závěrečnou fázi rozhovorů, proto mohli být informanti ovlivněni nejen hodnocenými texty, 

ale celkovým průběhem rozhovoru. Považujeme však za vhodnější tuto část uvést v závěru, 

kdy příjemci mohou reflektovat své pocity a hodnocení z předcházejících otázek.  

Někteří informanti hodnocení falešné–nefalešné využívají již během hodnocení 

předkládaných textů – tedy ještě před tím než je téma vůbec předneseno. To ukazuje, že jsou 

s tímto jevem obeznámení. Jak už jsme naznačili výše, prokázalo se, že falešné zprávy a 

nekvalitní texty těží z toho, že na první pohled se tváří jako zpravodajské texty a často na 

příjemce působí kvalitně a důvěryhodně. Vzhledem k tomu, že do kategorie nekvalitních 

textů mohou spadat i falešné zprávy a v této práci tento pojem využíváme trochu jako 

synonymum, nebudeme zde opakovat zjištění získaná posuzováním kvality a nekvality a 

zaměříme se spíše na samotné definice falešných zpráv a co z těchto definic vyplývá. 

Na fenomén falešných zpráv se víceméně všichni informanti dívají jako na problém – na 

něco nebezpečného, co může mít negativní dopad na lidi. „Vnímám to negativně, že to 

ovlivňuje nějaký ty lidi, který tomu věřej a pak to berou jako realitu, což asi není úplně dobrý, 

když pak věřej něčemu, co je nějakej úplnej nesmysl…“ (Informant 1)  
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Na druhou stranu mohou být i pro běžné obyvatele určitým způsobem užitečné. „Můžou 

třeba předejít nebo zastavit nějakou paniku, ale možná by bylo místo toho lepší neříkat nic, 

i když to by možná bylo i horší. Takže si myslím, že můžou předejit panice, ale ve velkým 

množství asi jako špatný.“ (Informant 6) Lidé mohou falešné zprávy vyhledávat, „aby se 

uklidnili, protože nechtějí věřit třeba něčemu, že je to tak špatný. Že je to špatný, tak hledaj 

třeba útěchu. Tomu bych věřila. Nebo hledají podporu nějakého svého názoru. Snaží se 

podpořit nějakou svou vidinu světa taky.“ (Informant 6) 

Falešné zprávy jsou oproti méně kvalitním textům vnímány právě jako něco, co ohrožuje 

společnost, často je příjemci dávají do vztahu s poplašnými zprávami, konspiračními 

teoriemi nebo bulvárními články. „(…) pro mě třeba 99 % všech zpráv z bulváru tak jsou 

pro mě falešný (…) Oni už od základu píšou nepravdy nebo poloviční pravdy a ví o tom a 

pro mě... prostě jakékoliv titulek v bulváru, tak pro mě je už lež.“ (Informant 8) 

„ (…) máš takové ty falešné zprávy typu těch prostě hoaxů, co lítají na těch sociálních 

sítích, já nevím třeba neotvírej zprávu od toho… prostě šíříš jako nějakou paniku svým 

způsobem… pro mě jako falešná zpráva ještě teda je, když je nějakým způsobem citově 

zabarvená, protože… nebo jako apriori to není falešná zpráva, ale trošku mi to indikuje to, 

že to ve mě chce vyvolávat emoce, a to znamená sebrat jako tu rozumovou složku toho 

uvažování a tu to navádí k tomu… jsem ten nigeríjskej princ, přišel jsem o rodinu, pošli mi 

prosím peníze jak se posílaly ty e-maily dřív…“ (Informant 2) 

Co je to falešná zpráva? 

Příjemci nemají úplně jasno, jak definovat falešnou zprávu a její charakteristiky, a to se 

následně odráží ve způsobu označování zpráv jako falešné. Falešné zprávy jsou často 

spojovány s nepravdivostí, smyšlenými či zkreslenými informacemi a citovým zabarvení a 

absencí či nedostatkem relevantních zdrojů, a jsou definovány jako polopravdy či nesmysly.  

Nejčastěji zmiňují, že je to „zpráva, která není pravdivá“ (Informant 3) nebo „je to vlastně 

informace, která není vůbec žádným způsobem ověřená, podložená nějakým důkazem nebo 

něčím takovým.“ (Informant 4)  

„Alespoň napůl smyšlená zpráva, informace. Myslím si, že musí mít kousek pravdy třeba 

nevím, jako neříkám třeba padesát procent, ale aspoň kousek, aby to nebylo hned na první 

pohled vidět.“ (Informant 6) 



 

 

98 
 

Falešné zprávy příjemci definují podle míry pravdivosti. Kromě toho, že je pravdivost často 

součástí definic falešných zpráv, zmiňují rovněž složitost poznání toho, co je pravdivé a 

není. Otázkou toho, co je pravda se zabývali lidé už v minulosti, v souvislosti se současnou 

problematikou dostává tato otázka jiných rozměrů. Říká se, že nám stačí „schopnost zjistit, 

co je a není pravdivé pozorováváním světa“, což může být problematické. (Freelon, 2018, s. 

5-6) Příjemci často bojují s vlastním definováním pojmu pravda, jak vyplývá také z 

rozhovorů. Často jsou za nepravdivé označovány zprávy, které jsou pro příjemce nepříjemné 

a nesouhlasí s nimi. Tato tendence se potvrdila také během experimentu, který jsme jako 

součást tohoto výzkumu uskutečnili. Právě v důsledku složitosti definování pravdivosti a 

poznání toho, co je skutečně pravda, je pro příjemce jednodušší se rozhodovat podle toho, 

jestli „je zpráva přijatelná, než zda je pravdivá“. (Freelon, 2018, s. 4-5) 

„pokud už se něco událo a je to něco co je jednoduše měřitelný, tak jako pravda je jasná 

(…) ale když už máš ty věci názoru, tak tam jako pravda není, tam je jenom to, co je 

pravděpodobnější a to je tím pádem ta téměř pravda (…) pro mě to co je pravdivější v 

online světě je to co mě dává větší logiku na základě těch argumentů co jsem si přečetl 

(…)“ (Informant 2) 

„No protože pravda to nebude nikdy úplně, nemůžeš věřit všemu, když si to sám nemůžeš 

ověřit. (…)“ (Informant 8) 

Příjemci často rozlišují mezi nepravdou a lží, ačkoliv nelze úplně jasně říct, že si jsou vědomi 

rozdílu51 mezi těmito pojmy. Z výpovědí spíše vyplývá, že lež je pro ně příliš silné slovo, 

případně ji vnímají jako něco, co je od základu vymyšlené.  

„…to je vlastně záměrně prezentovaná… lež je asi silný slovo, prostě ale nějaká 

nepodložená informace, (…) buď je to záměrně nepravda nebo je to vlastně informace, 

která není vůbec žádným způsobem ověřená, podložená nějakým důkazem nebo něčím 

takovým.“ (Informant 4) 

Ve vztahu k falešným zprávám je zmiňována také manipulace s pravdou, nejen tedy 

podsouvání názorů, ale například také vytržení z kontextu. Často zde však dochází ke 

konfliktu, kdy falešné zprávy (fake news) jsou vnímány jako zcela nepravdivé, kdežto 

 
51 Rozdíl mezi pojmem nepravda a lež je ve znalosti úmyslu autora tvrzení – obojí se nepravdivá tvrzení, ale 

„pokud neznáme úmysl, nelze zcela přesvědčivě tvrzení onálepkovat jako lež“. Z toho důvodu je vhodnější 

právě pojem nepravda, který označuje nesprávná tvrzení a rozlišuje je „podle toho, co bylo pravděpodobnou 

příčinou jejich nesprávnosti“. (Demagog.cz, 2016) 
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manipulace s pravdou vycházejí z nějakého pravdivého základu, který zkreslují. Dochází tak 

vlastně k nejasné definici toho, co to falešné zprávy pro příjemce jsou.  

„Nemyslím si, že se musí jednat přímo o něco, co je lež, protože na to by se dalo velice 

snadno jako přijít, ale myslím si, že fake news je cokoliv, co manipuluje s pravdou. To 

znamená, oni můžou brát část pravdy, tu část pravdy citově zabarvit nějakým komentářem 

a to už bych bral, to se nedá asi nazvat jako fake news, protože ono to je jako pravda, ale 

ten člověk, který to sleduje, bude mít úplně jiný názor na tu situaci.“ (Informant 5) 

Jako falešnou zprávu nevnímají neúmyslné chyby novinářů, ale může být vnímána také jako 

„zpráva, která je nepřesná no… která buď uvádí něco o historii tím jako myslím ne třeba 

padesát let zpátky ale klidně včera nebo dneska ráno co se stalo a oni říkají že umřelo dvacet 

lidí a umřel nikdo, tak to je jasně falešná zpráva…“ (Informant 1) 

Falešné zprávy jsou také, díky špatné práci se zdroji, lehce vyvratitelné. Příjemci tak mají 

pocit, že oni sami falešnou zprávu určitě poznají. Je to dáno sebevědomou důvěrou ve vlastní 

úsudek, jak představíme v kapitole věnované ověřování informací, a právě také pocitem, že 

je jednoduché je odhalit.  

„…tím bych je vlastně charakterizoval, že fake news se dají lehce vyvrátit, že stačí si 

vygooglit nějaký slovo nebo něco a zjistíš, že když si to otevřeš z více zdrojů, tak zjistíš, že 

ta zpráva je falešná.“ (Informant 1) 

Tab. 14 Souhrn charakteristických znaků falešných zpráv podle interpretace příjemců 

(zdroj: vlastní analýza) 

 

 

 

 

Falešné zprávy

•nepravdy X polopravdy

•nesmyslné, kombinace nesouvisejících faktů

•působí konspiračně, bulvárně, poplašně

•lehce vyvratilné

•šíření paniky

•citové zabarvení

•záměr

•nepodložené
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Jak vypadají falešné zprávy? 

„…jsou třeba hodně v rozporu s těma ostatníma zprávama a že ti nutí nějaký ten názor 

většinou, ty fake news ti říkají většinou, co si máš myslet a davaj tam ty vykřičníky a straší 

ty lidi často.“ (Informant 3) 

Falešné zprávy jsou podle informantů charakteristické zejména zřejmým podsouváním 

názoru a působením na emoce, které je způsobeno citovým zabarvením článku, interpunkcí 

nebo emotivními nadpisy. Takové zprávy mohou například působit jako bulvární články, 

hledající senzace, nebo například poplašné zprávy, šířící paniku.  

„ (…) protože se to snaží vyvolat ty emoce, ale vyvolat jako emoce… takový ty útočný 

emoce nebo defenzivní emoce, protože ty defenzivní emoce se snaží ovládat (…) „ 

(Informant 3) 

„…spíš ne úplně falešné, ale třeba nějaká spíš poplašná zpráva nebo něco takovýho, může 

to být pravda, že jo já jsem si ještě nezjistil o tom solárním minimu, ale ten první není 

úplně… ten se snaží udělat senzaci, takže neřekl bych že je falešný, ale jestli je pravdivý to 

je otázka (…)“ (Informant 1) 

Příjemci rovněž vnímají problematiku zdrojů a falešné zprávy charakterizují na základě 

absence zdrojů nebo „naopak odkazuje na nějaký vymyšlený zdroje nebo vymyšlený 

instituce, který mají působit reálně, ale přitom nejsou (…)“ (Informant 1). 

„Asi tím obsahem, jak je to prezentované, z jakého zdroje nebo od koho, nebo kde. Jestli 

ta zpráva je od nějakého anonymního člověka na Facebooku, (…)“ (Informant 7) 

Falešné zprávy jsou brány jako nesmysly, které prezentují informace nejen například 

zkresleně, ale také nejasně a nesrozumitelně a mohou například kombinovat na první pohled 

nesouvisející fakta. „…je to absolutně blbost prostě. Spojuje nějaká fakta, plus je doplňuje 

domněnkami, ale fakta, která spolu ani jinak nesouvisí, prostě je tam nějak hodí, aby to bylo 

jako, hele to je pravda a pak to doplňuje svými domněnkami a výmysly.“ (Informant 6) 

Falešná zpráva vs. prezentace názorů 

Naopak za falešné zprávy příjemci nevnímají články, které prezentují nějaký názor: „ …jako 

citování zdrojů samo od sebe neznamená, že ta zpráva není falešná, protože to může jenom 

působit, že to není falešný právě proto, že to cituje zdroje, ale dává ti to tu možnost, pokud 

chceš, máš čas, si to ověřit, takže to působí důvěryhodněji kvůli tomu, ale neznamená to, že 



 

 

101 
 

to není falešný třeba… že jo a tady to je zrovna věc názoru, takže to bych ani nenazval jako 

falešnou zprávu úplně…“ (Informant 2) 

To může být problematické, protože se často ve společnosti setkáváme s tvrzením, že 

„nepravdivé informace (=lži) jsou vydávány pouze za jakousi formu (zpravidla nevhodných) 

názorů či alternativní pravdu“ (Kopecký, 2019). Informant ve výše citovaném úryvku z jeho 

výpovědi mluví o článku 2, který se odkazuje na slova paní doktorky Pekové a prezentují je 

jako „důvěryhodný názor odborníka“. Tento alternativní výklad často přebírají také samotní 

jedinci.  

Prezentace názoru je spíše vnímána jako neobjektivní zpravodajství než falešné zprávy. 

„Ten zbytek si myslím, že není nutně třeba objektivní zpravodajství, takže jsou tam sdílené 

názory nějaké, ale neřekl bych, že je to fake news. Ideálně by mělo být asi řečeno, že tohle 

je názor redaktora atd… ale nespadá to pod tu škatulku fake news.“ (Informant 5) 

3.1.5 Způsoby a ochota ověřování informací 

Posledním okruhem, kterým jsme se v rámci první části našeho výzkumu zabývali, je 

ověřování informací. Zatímco procesy ověřování jsou u příjemců téměř shodné, jejich ochota 

ověřovat si informace se liší. Celkově je ověřování vnímáno jako vyhledávání informací 

z více zdrojů, kterému je však potřeba věnovat mnoho úsilí. Je časově náročné; některé 

informace jsou složité na ověření; je těžké rozeznat, které zdroje jsou důvěryhodné; a někteří 

se také potýkají s pocitem, že na internetu je téměř nemožné odhalit pravdu. Ověřování se 

z pohledu informantů vyplatí pouze u témat, která jsou důležitá a aktuální a mohou mít 

dopad na příjemce, případně se jedná o témata z jeho oblasti zájmu. To znamená, že většina 

níže popsaných situací má spíše hypotetický charakter a jedná se o scénáře, jak by 

postupovali, ale ve skutečnosti si informace spíše neověřují.  

„Myslím si, že nejlepší, co můžeme udělat je, podívat se na vícero médií, které o tom píšou 

a udělat si jakýsi průměr. To je absolutně nejsnadnější, abychom získali tu skládanku toho, 

co se stalo a tím se to podle mě dá ověřit. A další věc, pokud nám na tom fakt záleží, ale to 

je náročné, tak je se tomu tématu fakt věnovat, a ideálně si udělat i sám nějaký research 

a nekonzumovat jen to, co ty média naservírují, protože oni můžou podat část pravdy, 

můžou podat zmanipulovanou pravdu, můžou lhát. To znamená za mě ověřování je asi 

ideální jít až k tomu samotnému zdroji nebo k nějakým věcem, které s tím přímo souvisí.“ 
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(Informant 5) 

Ověřování informanti definují jako: 

„… sbírání informací a jestli mi zapadají do toho, co jsem zjistila.“ (Informant 3) 

„…ověření si nějakého textu nebo zdroje, faktických informací, zda jim můžu věřit, zda 

daný zdroj poskytuje objektivní informace.“ (Informant 1)  

„… potřebu validovat buď svůj názor nebo validovat názor… nebo naopak vyvrátit, který 

jsem si někde přečetl a mít... jak se říká víc hlav víc ví, takže si přečíst i názory někoho 

jiného…“ (Informant 2) 

Procesy ověřování 

Informanti se na způsobech ověřování shodují. V případě, že by měli zájem o ověření 

nějakého tvrzení, vyhledali by si dodatečné informace z více zdrojů. „Když mají informace 

od dvou nezávislých lidí, tak bych to už považovala za ověřený zdroj…“ (Informant 6) 

Přičemž by využívali zejména internet, kde by vyhledávali zdroje, které považují za 

důvěryhodné, často by pátrali také na zahraničních webech – za tyto zdroje můžeme 

považovat další média, oficiální instituce či výzkumy.  

„Myslím si, že pokud se zdroj ověřuje z několika zdrojů – hlavně ze zdrojů, které jsou v 

různém názorovém poli, tak si člověk dokáže utvořit názor z obou stran a sám se 

rozhodnout, co je pravda, případně co je věrohodná informace.“ (Informant 1) 

„Asi kdyby už, tak bych hledala na internetu. Ale tam jsou ty zprávy taky takové, že si člověk 

musí ty zdroje vybírat. (…) asi bych možná hledala na zahraničních. Kdybych se tomu 

chtěla vážně věnovat, tak bych zadala do vyhledávače doba ledová a hledala aktuální 

články, tak bych pak považovala za důvěryhodný zdroj nějaký opravdu oficiální instituce a 

vědecký instituce asi zahraniční (…), nebo i věci na Wikipedii mi přijdou, že… neříkám 

teda všechno. (…) Nebo nějaký vyjádření pod hlavičkou oficiální organizace (…) A jiný 

zdroj než ten internet bych moc nevyhledávala, že nějaký encyklopedie, knihovny a tohlecto 

už v dnešní době není holt něco, co by se využívalo.“ (Informant 4) 

Ověřování informací je spíše povrchové – to znamená, že převažuje spíše vyhledávání 

celkových témat nebo hlavního tvrzení, málokdo se věnuje ověření do hloubky ve smyslu 

dohledání si citovaných osob, využitých zdrojů nebo konkrétních detailních faktů.  
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„… třeba bych se o tom snažil najít víc a třeba bych se podívali aji, když ten třetí článek 

jakoby cituje National Geographic, tak bych se třeba podíval aspoň na článek v tom 

časáku.“ (Informant 8) 

„Tak asi bych si přečetla víc třeba z jiných zdrojů o tom, kdyby mě to téma zajímalo. (…) 

Vzala bych asi ten základ z té zprávy a to bych napsala do Googlu a četla bych ty nadpisy, 

které by mi připadali zajímavé, nebo důvěryhodný, tak ty bych si přečetla a z toho bych si 

udělala názor potom.“ (Informant 3) 

„Kdybych si článek ověřoval, určitě bych začal s ověřením televizního rozhovoru s 

bioložkou Soňou Pekarovou. Následně bych se podíval na důvěryhodnost analýzy ze 

serveru Nature, který nepůsobí úplně jako věrohodný zdroj. Zbytek informací ohledně 

původu viru by se zatím těžko ověřoval.“ (Informant 1) 

Vliv zdroje při procesu ověřování 

Ověření důvěryhodnosti zdroje je pro informanty spíše teoretickou záležitostí. Ačkoliv 

někteří informanti tento scénář popisují, hraje zde velkou roli „kdyby“ a lze to tedy vnímat 

jako nějakou ideální představu o tom, jak by postupovali, ale reálnému procesu se to pak 

příliš nepodobá. Nicméně už jen fakt, že si tímto lidé uvědomují, že některé zdroje se pouze 

tváří důvěryhodně, případně jsou využívány, aby byla informace uvěřitelná, je 

zaznamenáníhodné.  

Zmiňují například, že by si zjistili více o dané instituci: „... kdyby mi opravdu o to šlo jako 

a opravdu bych chtěla zjistit, tak bych se tomu asi věnovala a zjišťovala jsi, jestli ta instituce 

je nějaká etablovaná, jak je dlouho třeba na trhu a tak, ale nedělám to. Ale kdybych měla, 

tak asi postupuju takto.“ (Informant 4).  

Jeden z informantů by dokonce pátral po minulosti a profilu odborníka, který je v článku 

představen jako důvěryhodná osoba a zaštiťuje prezentovaný názor. Důvodem je celkové 

působení článku na jedince – informantka byla mírně znepokojena článkem 2 o doktorce 

Pekové a vůči určitým věcem cítila pochybnosti. To se prokázalo nejen u ní – celkově 

pravděpodobnost či ochota ověření informace roste ve chvílích, kdy mají informanti pocit, 

že jim článek nějakým způsobem podsouvá názor a chybím jim prezentovaný protiargument.  

„Asi bych si napřed našla něco o ní z různej zdrojů, jakoby co studovala, co doteď dělala, 

jestli už takového někdy někde prostě řekla nebo jestli působila v nějakejch kauzách a jak 
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dopadly, jestli teda… v jaký situaci se nachází teď…“ (Informant 6) 

V dnešní době při ověřování vede internet, jak vyplývá z výpovědí, ale zajímavé je, že 

významnou roli hrají také názory lidí v okolí. Kromě vlastního úsudku mají lidé tendenci 

důvěřovat také své sociální skupině, ať už se jedná o přátele či rodinu. „Tendenci důvěřovat 

zprávám z našich sítí a od přátel, namísto těm od odborníků“ potvrzuje také profesor 

komunikace S. Shyam Sundar (2016). Pokud je důvěra v daného jednotlivce vysoká, může 

mít vliv na mínění příjemce. Příjemci využívají tyto „názorové vůdce“ také v procesu 

ověřování. Důležitost názoru okolí vyplývá také z výzkumu Wagner a Boczkowski (2019), 

ve kterém se tento jev projevil při konzumaci zpráv na sociálních sítích. Účastníci výzkumu 

čtení příspěvků na sociálních sítích považovali za užitečné právě skrz důvěru v určité osobní 

kontakty. Autoři zmiňují, že tyto kontakty fungují jako „hodnotitelé kvality zpráv“, což 

koresponduje se zjištěním našeho výzkumu. Můžeme rozlišit dva vzorce: a) příjemce chce 

znát názor ostatních lidí v okolí, b) příjemce vyhledává člověka, kterého považuje za 

odborníka v určité oblasti, aby mu pomohl ověřit informaci, která je mimo jeho oblast 

působení. Tento způsob může převažovat, nebo být jediným způsobem ověřování informací, 

případně jej příjemci kombinují s běžným typem ověřování prezentovaným výše.  

„…spíše někdy se zeptám na názor od někoho jiného jo, ale neověřuju si to jinak, že bych 

sledovala jiné zdroje.“ (Informant 7) 

„Na ten review v Nature bych se podíval. (…) Jako kdybych měl říct ukázkový postup, tak 

bych si to sám přečetl a pak se třeba zeptal ještě nějakého kolegy…“ (Informant 5) 

„…ale třeba se zeptám i lidí, o kterých si myslím, že to ví. Dejme tomu, když tam bude něco 

technickýho, (…) vím, že prostě v mé rodině jsou technicky zdatní lidi, tak se třeba obrátím 

na ně, a oni mi třeba u poradí, kde hledat.“ (Informant 8) 

V rámci druhé sady článků (doba ledová – články 4 až 6) jsme předkládali tři texty na stejné 

téma, které prezentují stejnou hlavní informaci pouze jiným způsobem. Díky tomu můžeme 

sledovat, jak se mění vnímání těchto textů a svým způsobem simulujeme proces ověření, 

který informanti prezentovali – tedy vyhledávání jedné informace ve více zdrojích. Ukázalo 

se, že fakt, že jim předkládáme tři texty na stejné téma funguje skutečně jako ověření, a tedy 

zvýšení důvěryhodnosti informace.  

„Tady u toho oceňuju, že je tam dán ten opačný názor, protože kdyby nebyl, tak bych si 

upřímně po těhle třech článcích…. protože bych byl víc inklinován věřit tomu, že ta malá 
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doba ledová přijde, takže ano připadám si tím ovlivněný. Jelikož jsem měl ty informace 

třikrát, tak si říkám aha ono to asi reálně hrozí… „ (Informant 5) 

Ačkoliv původ informace, tedy zdroj, hraje poměrně důležitou roli, není tomu tak vždy.  

Rovněž se ukázalo, že některým jedincům na zdroji tolik nezáleží. Je to pravděpodobně 

spojeno se skeptickým pohled na média a celkově negativnějším vztahem k mediálním 

obsahům.  

„Vím, že jsou nějaké důvěryhodnější zdroje a ten zbytek není moc důvěryhodný, třeba 

Český rozhlas, že musí říkat pravdu, ale stejně si myslím, že je to všechno zkorumpované 

(smích), každý si může psát, co chce a jak chce a každý má tu pravdu jinde, takže sbírám 

názory a neřeším od koho jsou a pak si z toho dělám svůj názor.“ (Informant 3) 

Vliv tématu a touha po znalostech 

Proces ověřování je ovlivněn zejména konkrétním tématem. Ochota příjemců ověřovat si 

zprávy či prezentované informace roste společně se zájmem o téma, jeho důležitostí či 

aktuálností. Příjemci jsou rovněž motivování závažností tématu, tedy tím, jaký dopad může 

mít informace na člověka, a co by to pro ně znamenalo, kdyby informace nebyla pravdivá. 

Nejčastěji zde zmiňují témata týkající se zdraví či práce.  

„No jako u mě to záleží, o čem to je. Když to je... já třeba nemám ráda politiku, takže třeba 

o politice si to neověřuju, ale třeba o tomhle tom globálním oteplování bych si to ověřit 

šla, protože mě to zajímá. Nebo věcí, které na tebe mají ten dopad, jako třeba koronavirus 

bych si třeba ověřovala.“ (Informant 6) 

„…když mě zajímají, tak si je ověřím, ale když mě nezajímají, tak je ...v podstatě když je 

čtu na těch serverech, kterým já věřím, ne úplně... ale myslím si, že jsou kvalitnější, tak tam 

si to neověřuju, až v případě, že se jedná o téma, který mě nějakým způsobem zajímá nebo 

se mě dotýká, nebo vím, že to může ovlivnit můj život, tak to si začnu ověřovat.“ 

(Informant 8) 

„… možná třeba nějaké zdravotní věci, jako že bych si vyhledávala nejen to, co se týká 

zdraví nebo tak ve smyslu, kdyby byl člověk nemocnej nebo někdo z jeho rodiny, že mě to 

může ovlivnit, tohle bych si asi načítala a pátrala bych asi víc po nějakejch informacích.“ 

(Informant 4) 

Vyšší pravděpodobnost ověření informace je u lidí, kteří jsou „zapálení“ pro sledování médií 
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a za procesem ověření se skrývá jakási touha po znalostech. To znamená, že primární 

motivací je ověření informací z více zdrojů, a sekundární motivací je pak rozšíření znalostí. 

Informantka 4jako důvod pro ověření informaci uvádí: „… abych pak někam nepřišla a 

neřekla, já nevím jakože, koron avirus vymysleli v americký laboratoři a všichni by na mě 

koukali a řekli, hele seš úplně mimo jako. Takže jako získat nějaký znalosti.“ 

„…to mě to musí jakože fakt zajímat, abych tomu věnoval takový úsilí, protože to je tím, že 

nemám moc času, takže fakt to musí být něco, co ovlivní můj život, nebo mě to vyloženě 

trkne do očí, že s tím nesouhlasím, nebo mě to strašně zajímá.“ (Informant 8) 

Důvody pro neověřování 

Důvody pro neověřování lze velmi dobře shrnout slovy Petra Nutila: (Nutil , 2017a) „ (…) 

lidé nemají přirozenou tendenci hledat a ověřovat zdroje jednotlivých zpráv či informací, 

protože je to náročné jak duševně, tak časově. V nakládání s informacemi platí – tak jako 

všude jinde – zákon nejmenšího úsilí.“ Z našeho výzkumu vyplývá, že důvody pro 

neověřování jsou spojeny s vnímáním procesu ověřování jako činnosti, která je náročná a 

vyžaduje zapojení úsilí. Právě časová náročnost společně s jakousi pohodlností příjemce 

jsou nejčastějšími argumenty, proč informace neověřují. Petr Nutil (2017b) v souvislosti 

s neochotou vynaložit čas a energii mluví o „myšlenkové lenosti“, která vede k tomu, že se 

lidé raději spoléhají na vlastní intuici, což se rovněž projevil v našem výzkumu. Důvěra ve 

vlastní úsudek je totiž dalším důvodem, proč informanti zprávy neověřují.  

Informanti nemají potřebu ověřovat v případě, že zdroj působí důvěryhodně. Tento jev 

označujeme jako automatickou důvěru ve zdroje a potvrzuje výše přednesené tvrzení, že 

v případě, že je informace či zpráva zaštítěna zdrojem – a nezáleží na tom, zda se jedná o 

člověka či instituci – tak příjemce považuje informaci za pravdivou a už s ní takto nakládá, 

to znamená – neověřuje.  

„…jsem na to línej někdy asi si to ověřit… kdybych si měl ověřit každou zprávu, tak to 

zabere hrozně moc času… najít si ty původní zdroje nebo tak a asi mi to přijde někdy 

zbytečný a myslím si, že jako úplně tu fake news poznám. (…), asi většinou dám na svoje 

uvážení, jakože nad tím třeba přemejšlím chvilku a málokdy si to ověřuju ty zprávy nebo 

třeba záleží, z jakýho toho zdroje to je, když je to nějaký zdroj, kterýmu důvěřuju, tak to 

beru že to tak je a neověřuju si to, protože ty noviny by měli mít nějakou zodpovědnost, by 

měli psát něco co je pravda a když to pravda není, tak by pak měli napsat že to pravda 
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nebyla…““ (Informant 1) 

„Buď to něco zavrhnu okamžitě, že si říkám to je jenom nějaká myšlenka. (…) No nevím, 

je to ale i možná moje lenost, nebo jak bych to řekla, prostě tím, jak jsem říkala, že to 

zpravodajství nesleduju na tak nějaký pravidelný bázi nebo to, takže tím netrávím tolik 

času, neříkám, že je to dobře nebo špatně, vlastně ani nemůžu říct, že je to dobře nebo 

špatně, prostě to takhle mám jako, že tomu nevěnuju víc čas.“ (Informant 4) 

„…neověřuju, asi to beru nějak pocitově, asi je to hodně ovlivněné i jaký je momentální 

stav, nálada, čas… na to věnovat čas těmhle informacím…“ (Informant 8) 

3.2 Výsledky kvantitativního výzkumu 

Jak jsme přiblížili v kapitole o metodologii (s. 61), kvantitativní výzkum byl realizovaný 

online experimentem zjišťujícím vliv postoje respondenta na hodnocení fiktivních článků 

týkajících se aktuálního tématu koronaviru. Respondent viděl náhodně vybranou variantu 

článku, která byla v souladu/rozporu buď s „klidovým“ postojem „koronavirus se 

přeceňuje“, nebo protikladným „postojem obav“ – „koronavirus se podceňuje“. Graf 6 

a Graf 7 (s. 108) znázorňují průměrné hodnocení jednotlivých článků dle zkoumaných 

charakteristik. Porovnáváme jak jednotlivá hodnocení, tak tematicky stejné články mezi 

s sebou. Průměr je vypočítán na základě hodnocení, jaké mu přiřadili respondenti 

v dotazníkovém šetření a ukazuje, nakolik daný článek hodnotí například jako nezaujatý, 

pravdivý, důvěryhodný apod. Čím vyšší číslo, tím souhlasnější je tvrzení.  

 

Graf 6 Porovnání průměrného hodnocení variant článku „Virus“ dle zvolených 

charakteristik (n=979) 
 

V případě Graf 6 porovnáváme hodnocení článku popisující nebezpečí koronaviru. Vidíme, 
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že článek „virus: alarm“, tedy ten informující o tom, že „koronavirus je mnohem 

nebezpečnější“, je v průměru hodnocen pozitivněji. Naopak článek „virus: klid“ je 

v hodnocení na škále níže a je respondenty vnímán jako zaujatější, nedůvěryhodný apod. 

Oproti ostatním hodnocením mají oba články poměrně vysoké hodnocení proměnné měřící 

souhlas s tvrzením, zda je článek „fake news“. Článek, který je v souladu s názorem, že 

koronavirus je přeceňovaný, je respondenty silněji hodnocen jako „fake news“ než článek, 

který tvrdí opak. Stejně tak je u obou článků poměrně vysoko hodnocena pravdivost, která 

může být pro některé respondenty související s pojmem fake news. Rozdíl mezi hodnocením 

„falešnosti“ a pravdivosti článků může však být také indikátorem toho, že fake news 

skutečné funguje jako pouhá „nálepka“ označující zprávy, které jsou v rozporu s tím, co si 

myslíme, jak to předkládají ve své studii Egelhofer a Lechler (2019). 

 

Graf 7 Porovnání průměrného hodnocení variant článku „Erouška“ dle zvolených 

charakteristik (n=979) 
 

Graf 7 porovnává stejné hodnoty jako předchozí graf s tím rozdílem, že se jedná o hodnoty 

získané hodnocením článku, který je zaměřený na aplikaci eRouška. Vidíme, že i v tomto 

případě se liší míra hodnocení jednotlivých článků. I zde však je pozitivněji hodnocen 

článek, který říká, že „koronavirus je podceňovaný“ – tedy „erouška: aplikace bezpečná“. 

Naopak článek prezentující protilehlý názor je v průměru více označován jako „fake news“.  

Celkový postoj respondenta jsme zjišťovali pomocí sady otázek, které určovaly, jak se 

respondent staví k různým tématům v rámci koronaviru. Tab. 155 znázorňuje korelace 

postojových otázek.  
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Tab. 15 Korelace otázek zjišťujících postoj respondenta k tématu koronaviru 

 

Pozn.: Korelační tabulka zaznamenává vzájemný vztah mezi jednotlivými 

proměnnými. Hodnota korelačního koeficientu blíže +1 značí přímou závislost, tedy 
hodnoty jedné proměnné jsou přímo závislé na změnách druhé proměnné. Hodnoty 

blíže -1 značí nepřímou závislost, tedy pokud se jedna proměnná zvětší, druhá se 

naopak zmenší. 

 

Vidíme poměrně vysoký korelační koeficient souhlasu s vládními opatřeními a tvrzením, že 

roušky byly dobrý nápad. Postoj k nošení roušek také přímo koreluje s obavou z nákazy. 

Hodnoty, které se blíží -1 pak značí nepřímou závislost. Tu můžeme pozorovat například u 

obavy z nákazy a souhlasem s tvrzením, že promořování je dobrý nápad, nebo že v České 

republice neproběhla epidemie koronaviru. Tato korelační tabulka odůvodňuje, proč jsme 

postoj respondenta zjišťovali prostřednictvím více otázek souvisejících s tématem. A 

zároveň nám dotváří charakteristiku jednotlivých vyhraněných postojových skupin, se 

kterými tento výzkum pracuje. Skupina ze škály „koronavirus se podceňuje“ souhlasí 

s vládními opatřeními a s nošením roušek, protože míra obav z koronaviru je vyšší než u 

skupiny „koronavirus se přeceňuje“. Opozitní postojová skupina jsou respondenti, kteří si 

myslí, že promořování je dobrý nápad a obavy z nákazy jsou tím pádem nízké. Zároveň 

nesouhlasí s vládními opatřeními a nošením roušek.  

3.2.1 Ověření hypotéz 

3.2.1.1 Jsou nesouhlasné články posuzovány skeptičtěji?  

H1: Respondenti budou častěji skeptičtí vůči článkům, které 

nesouhlasí s jejich názorem. 

Z kvalitativních rozhovorů vyplývá, že určití jedinci mají poměrně skeptický pohled na 
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obsahy produkované mainstreamovými médii a spíše důvěřují alternativním zdrojům 

informací, nebo jsou skeptičtí ve smyslu tvrzení, že pravdu nelze poznat. Zároveň pokud 

článek vypadá na první pohled důvěryhodně, pracuje dobře se zdroji a působí kvalitně, 

člověk má nižší tendenci podrobovat jej kritickému pohledu. Skepticismus pro tuto hypotézu 

tedy měříme na základě hodnocení důvěryhodnosti a pravdivosti. Skepticismus stavíme do 

protikladu s bezvýhradným přijímáním zpráv či informací. V psychologii je bezvýhradné 

přijímání, tedy akceptace, spojováno s důvěrou a spolehlivostí (Hájek, 2006) – která je v 

mediálním světě posuzována právě přes důvěryhodnost obsahů.  

Skeptik posuzující článek v rozporu s vlastním názorem má tendenci jej vystavovat 

hloubkovému kritickému posuzování a pochybuje o pravdivosti. Naopak člověk, který 

akceptuje tuto zprávu bez výhrad, ji pak hodnotí jako vysoce důvěryhodnou či pravdivou. 

To ukazuje také náš výzkum, jak je zobrazeno na Graf 8 a Graf 9. 

 

Graf 8 Přehled vlivu postoje na hodnocení článku "virus" (n=979) 

 

 

Graf 9 Přehled vlivu postoje na hodnocení článku "erouška" (n=979) 
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Barvy rozlišují souhlasný/nesouhlasný článek, plná/vzorovaná výplň pak jednotlivé verze 

článků. Na první pohled vidíme značné rozdíly mezi hodnocením variant článků. A 

pozorujeme, že zprávy korespondující s názorem respondenta získávali v průměru vyšší 

hodnocení než články opačného názoru. „Nesouhlasné“ zprávy zároveň byly častěji 

hodnoceny jako „fake news“. To potvrzuje hypotézu, že člověk má tendence hodnotit 

články, které nekorespondují s jeho názorem, kritičtěji. 

Když se díváme na hodnocení všech článků bez ohledu na názory respondentů spatřujeme,  

že článek „erouška: špionážní“ je hodnocen významně více jako nedůvěryhodný i mezi 

lidmi, kteří s ním souzní. Důvěryhodnost je u této varianty nízká u všech kategorií, zatímco 

u ostatních sledujeme celou škálu hodnocení. I ve skupině „nevyhraněných“ lidí je hodnocen 

na škále důvěryhodnosti velmi nízko.  

 

Graf 10 Odchylka hodnocení důvěryhodnosti od průměru mezi skupinami 

 

Vzhledem k těmto prokazatelným rozdílům, jsme se proto podívali, jak je tento konkrétní 

článek vnímán obecně. Graf 10 zobrazuje odchylku v jednotlivých skupinách oproti 

průměrnému hodnocení. Vzhledem k tomu, že rozdíly jsou nejviditelnější u důvěryhodnosti, 

zaměřujeme se právě na tuto charakteristiku.  

I přesto, že mezi hodnocením článku „erouška“ jsou viditelné značné rozdíly, srovnáme-li 

hodnocení podle toho, zda je článek v souladu nebo v rozporu s názorem respondenta, 

potvrzuje se hypotéza o vlivu názoru na hodnocení textu (Graf 111). Souvislost hodnocení 

s postojem lze vysledovat také v případě článku „virus“ (Graf 122). Z toho vyplývá, že i přes 

poměrně nízké hodnocení pravdivosti a důvěryhodnosti verze „erouška: špionážní“ se 
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potvrzuje teze, že postoj člověka ovlivňuje míru hodnocení a posuzování mediálních obsahů. 

 

Graf 11 Porovnání hodnocení důvěryhodnosti a pravdivosti článku 

„erouška“ na základě shody s názorem (n=979) 

 

Graf 12 Porovnání hodnocení důvěryhodnosti a pravdivosti článku 

„virus“ na základě shody s názorem (n=979) 

 

Zdá se, že pravdivost je pro respondenty uchopitelnější než důvěryhodnost. Všechny 

posuzované varianty byly v porovnání důvěryhodnost – pravdivost hodnoceny pravdivější 

než důvěryhodnější. Z dat rovněž vyplývá rostoucí trend, sledujeme-li míru obav 

z koronaviru či míru souhlasu s vládními opatřeními a hodnocení důvěryhodnosti a 

pravdivosti článků, respektive klesající trend v případě protichůdného postoje. Zajímá nás, 

jak je na tom právě specifický článek „erouška: špionážní“. Porovnáváme proto spojnici 

souhlasu s opatřeními s hodnocením článků o aplikaci eRouška pro proměnnou 

důvěryhodnost i pravdivost. Verze „aplikace bezpečná“ vykazuje prudší nárůst hodnocení 

při větším souhlasu s opatřeními, než je pokles u „špionážního“ článku. U tohoto článku 

zároveň vidíme mírnější pokles hodnocení důvěryhodnosti, než je tomu u hodnocení 
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pravdivosti.

 
Graf 13 Souvislost míry souhlasu s vládními 

opatřeními a hodnocením důvěryhodnosti a 

pravdivosti článku „Erouška: Špionážní“ 

(n=979) 

 
Graf 14 Souvislost míry souhlasu s vládními 

opatřeními a hodnocením důvěryhodnosti a 

pravdivosti článku „Erouška: Aplikace 

bezpečná“ (n=979) 

 

Hodnocení důvěryhodnosti také vykazuje určité podobnosti s hodnocením užitečnosti, jejíž 

hodnoty se pohybují velmi podobně jako hodnoty důvěryhodnosti. To může podtrhovat 

určitou souvislost ve vnímání užitečnosti a důvěryhodnosti. Dokazuje to také hypotézu, že 

pokud člověk s článkem souzní, má menší potřebu o něm pochybovat, než je to v případě, 

kdy je článek v rozporu s tím, co si myslí. Nejvíce to lze vidět u hodnocení pravdivosti – 

souhlasné články byly hodnocení pravdivější než důvěryhodnější. To je však způsobeno 

průměrným hodnocením, které bylo u pravdivosti prokazatelně vyšší. Všechna tato zjištění 

nicméně potvrzují hypotézu H1.  

3.2.1.2 Jsou souhlasné články kvalitnější? 

H2: Respondenti budou častěji označovat články, se kterými 

souhlasí jako a) nezaujaté, b) užitečné, c) dobře pracující s daty. 

Hypotéza H2 sleduje vliv postoje respondenta na tři proměnné – nezaujatost článku, 

užitečnost a dobrá práce s daty. Zatímco dobrá práce s daty a nezaujatost odkazují spíše 

k hodnocení kvality článku a pro některé respondenty může být problematické tyto vlastnosti 

ohodnotit, užitečnost zde figuruje jako univerzální hodnota. V našem případě se na 

užitečnost díváme pohledem teorie užití a uspokojení – hodnocení užitečnosti se liší podle 

toho, zda byly naplněny očekávání a potřeby jedince. Z tohoto důvodu vnímáme užitečnost 
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jako kritérium, které je pro běžné konzumenty, tedy neprofesionály, uchopitelnější.  

H2a: Respondenti budou častěji označovat články, se kterými souhlasí jako nezaujaté. 

Jakmile respondent hodnotí článek korespondující s jeho názorem, přisuzuje mu menší 

zaujatost než v opačném případě, kdy hodnotí článek v rozporu s názorem. Jinak řečeno, 

článek vnímají jako nezaujatý spíše lidé, kterým zapadá do jejich postoje. Z Graf 155 

zároveň vyplývá, že rozdíl u jednotlivých článků je minimální, a to zejména v případě 

opozitních názorů.  

 

Graf 15 Porovnání hodnocení nezaujatosti článků na základě shody 

s názorem (n=979) 

 

Podíváme-li se na data podrobněji, zjistíme, že největší rozdíl mezi skupinou hodnotící 

korespondující, respektive nekorespondující variantu článku, je u varianty „virus: alarm“. 

Ačkoliv jsou rozdíly zjevné, a to i v případech nižšího hodnocení nezaujatosti, sledujeme 

tendenci „korespondující“ skupiny hodnotit text jako nezaujatý.  

 

Graf 16 Porovnání hodnocení nezaujatosti na základě shody s názorem dle 

jednotlivých variant článků (n=979) 

5,13
3,97

3,18

5,11
4,15

3,30

0

1

2

3

4

5

6

Koresponduje Nevyhraněný Nekoresponduje

P
rů

m
ěr

n
á 

h
o

d
n

o
ta

Hodnocení nezaujatosti

Článek "Virus"

Článek "Erouška"

5,47

4,68

5,76

4,13
4,65

3,10

5,19

3,163,28 3,31

4,08

2,65

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Virus: Alarm Virus: Klid Erouška: Aplikace
bezpečná

Erouška: Špionážní

P
rů

m
ěr

n
á 

h
o

d
n

o
ta

Koresponduje

Nevyhraněný

Nekoresponduje



 

 

115 
 

 

U všech čtyř textů, výjimkou je „virus: klid“, zároveň pozorujeme, že „nevyhraněná“ 

skupina lidí udržuje své hodnocení v průměru někde mezi, což potvrzuje jejich neutrální 

postoj. Nejpatrnější to je u článků náležících do škály „koronavirus se podceňuje“ – tedy 

„virus: alarm“ a „erouška: aplikace bezpečná“, což by mohlo odrážet celkovou náladu 

týkající se koronaviru ve společnosti.  

 

Graf 17 Znázornění souvislosti míry strachu z koronaviru s hodnocením 

nezaujatosti variant článku „virus“ (n=979) 

Pozn: Míru obav z koronaviru měříme na škále od 1=nejnižší do 10=nejvyšší. Celkový průměr znázorňuje 

průměrné hodnocení článku „virus“ pro jednotlivé hodnoty míry strachu. Hodnoty pro jednotlivé varianty jsou 

vypočítány ze vzorku lidí, kteří článek posuzovali, tzn. pro „virus: alarm“ n=477 a pro „virus: klid“ n=502. 

 

 

Porovnáme-li míru obav z koronaviru a s článkem, u kterého jsme zaznamenali největší 

rozdíl (virus: alarm), souvislost mezi strachem z koronaviru a hodnocením 

„souhlasného/nesouhlasného“ článku lze pozorovat. Trend je výraznější v případě 

„alarmujícího“ článku, kdy je rostoucí směr prudší. Protikladný článek vykazuje klesající 

trend, který je však pomalejší. Mírné stoupání vidíme i u celkového hodnocení, ale 

v porovnání s jednotlivými články je velmi mírné.  

Stejný graf jsme vykreslili také pro jednotlivé verze článku „erouška“ (viz Graf 188). 

Vidíme, že pokles i růst trendu je mírnější než u předchozího grafu. V celkovém hodnocení 

je pak zaznamenán mírně prudší růst. Rychlejší vzestup u textů korespondujících s obavami 

z koronaviru v porovnání s těmi, které reflektují slabší obavy, může být ovlivněn právě touto 

silnou emocí. Strach je „hybnou silou a zmrazovačem“, která dokáže významně měnit 

způsob lidského myšlení a snížit racionalitu i u jedinců, kteří běžně posuzují věci kriticky. 

Psychologové to vysvětlují tak, že „když se bojíme, přejde naše psychika i tělo na jiný způsob 
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fungování, který více řídí instinkty a méně racionalita. Svět se zjednoduší, stává se 

černobílým. Strach výrazně mění naši schopnost úsudku a vnímání. Namísto intelektuálních 

analýz přemýšlíme v jednoduchých strategiích, které usnadňují rychlé rozhodování, ovšem 

jsou značně zjednodušující.“ (Kulhánek, b.r.) Pod vlivem strachu mají lidé tendenci původ 

obav zveličovat. Jednoduše řečeno, čím větší strach člověk má, tím zdroj obav působí 

hrozivěji a reálněji. Tuto tezi dokazují i zjištění z výzkumu. S rostoucím strachem 

z koronaviru, rostlo i hodnocení článků potvrzující tento strach. Tím se zároveň potvrzuje 

hypotéza vlivu postoje člověka na posuzování informací.   

 

Graf 18 Znázornění souvislosti míry strachu z koronaviru s hodnocením 

nezaujatosti variant článku „Erouška“ (n=979) 

Pozn: Míru obav z koronaviru měříme na škále od 1=nejnižší do 10=nejvyšší. Celkový průměr znázorňuje 
průměrné hodnocení článku „erouška“ pro jednotlivé hodnoty míry strachu. Hodnoty pro jednotlivé články 

jsou vypočítány ze vzorku lidí, kteří článek posuzovali, tzn. pro „erouška: aplikace bezpečná“ n=493 a pro 

„erouška: špionážní“ n=486. 

 

Hypotéza H2a měřící, zda má postoj respondenta vliv na posuzování nezaujatosti, se tedy 

potvrdila.  

H2b: Respondenti budou častěji označovat články, se kterými souhlasí jako užitečné. 

Průměrné hodnocení užitečnosti článku „virus“ ve všech skupinách se pohybuje v téměř 

stejných hodnotách. To potvrzuje i měření užitečnosti „korespondujících“ versus 

„nekorespondujících“ variant. „Erouška“ vykazuje mírně vyšší hodnoty užitečnosti, ale 

nejedná se o příliš výrazný rozdíl. Graf 19 zároveň ukazuje celkem konzistentní hodnocení 

mezi skupinami. Článek je pro respondenty užitečnější v případě, že koresponduje s jejich 

postojem. 
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Graf 19 Porovnání hodnocení užitečnosti článků na základě shody s názorem (n=979) 

 

Rozdíly v hodnocení se projevují až, když porovnáme jednotlivé verze článků. Na Graf 20 

vidíme, že nejvíce je hodnocení patrné u souhlasných odpovědí variant „erouška: aplikace 

bezpečná“ a „virus: alarm“ – což jsou verze potvrzující vysoký strach z koronaviru. I to tudíž 

podtrhuje výše zmíněnou myšlenku o vlivu strachu na hodnocení textů. A to i ve srovnání 

s tím, jak jsou hodnoceny články z protilehlého spektra.  

 

Graf 20 Porovnání hodnocení užitečnosti na základě shody s názorem dle 

jednotlivých variant článků (n=979) 
 

Článek „erouška: aplikace bezpečná“ je zároveň hodnocený jako nejužitečnější i ve skupině 

„nevyhraněných“ lidí, což může odrážet obecný názor ve společnosti. Je zajímavé sledovat, 

že i „nevyhraněná“ skupina přisuzuje větší užitečnost „alarmujícímu“ článku o koronaviru 

než tomu „uklidňujícímu“, ačkoliv rozdíl není velký.   
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Graf 21 Porovnání hodnocení důvěryhodnosti a užitečnosti jednotlivých variant článků 

(n=979) 

Jak vyplývá ze získaných dat, užitečnost je zároveň respondenty vnímána podobně jako 

důvěryhodnost. Nelze říct, že by jedna proměnná byla souvislá s druhou, lze však vysledovat 

podobnosti v hodnocení, které přibližuje Graf 211. Je pravděpodobné, že článek hodnocený 

jako důvěryhodný bude respondentem vnímán také jako užitečný.  

Názor respondenta má vliv na hodnocení užitečnosti článku, proto lze konstatovat, že 

hypotéza H2b byla potvrzena.  

 

H2c: Respondenti budou častěji označovat články, se kterými souhlasí jako dobře 

pracující s daty. 

Úkolem respondentů bylo ohodnotit odvedenou práci s daty v posuzovaném článku. Články 

byly fiktivní, tudíž nevycházely z reálných údajů, a proto i práce s daty byla nulová, 

respektive nekvalitní. I zde se však ukázalo, že u lidí se souhlasným postojem vůči článku 

je větší tendence hodnotit práci s daty jako dobrou (viz Graf 222).  
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Graf 22 Porovnání hodnocení práce s daty v článku na základě shody 

s názorem (n=979) 
 

I v tomto případě vidíme poměrně konzistentní výsledky mezi jednotlivými variantami. 

Skupina posuzující „korespondující“ článek přisuzuje lepší práci s daty článku „virus“ a 

nižší u článku „erouška“. U skupiny, která hodnotila „nekorespondující“ článek, sledujeme 

opačnou tendenci – lépe pracuje s daty článek „erouška“ a hůře článek „virus“. Rozdíly jsou 

však natolik malé, že z toho nelze vyvodit nějaké závěry. 

 

Graf 23 Porovnání hodnocení práce s daty na základě shody s názorem 

dle jednotlivých variant článků (n=979) 
 

Porovnáním jednotlivých verzí článků sledujeme velmi podobné hodnoty u obou variant 

článku „virus“. Hodnoty se pak liší v případě „eroušky“, kde se znovu varianta „erouška: 

špionážní“ ukazuje jako hůř hodnocená ve všech skupinách. I přes nižší hodnocení oproti 

ostatním článkům, zde přesto sledujeme rostoucí trend „dobré práce s daty“, pokud je zpráva 

v souladu s postojem respondenta. To tedy potvrzuje hypotézu H2c.  
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3.2.1.3 Jsou nesouhlasné články „fake news“? 

H3: Respondenti budou častěji označovat články, se kterými 

nesouhlasí, jako „fake news “. 

Pojem fake news je dnes v mnoha případech používán, aby snížil legitimitu obsahu, a nelze 

jej považovat za projev kritického zhodnocení obsahů jako takových. Naopak často 

nahrazuje argumentaci a odůvodnění, proč je daný obsah či médium označen jako „fake“ a 

jedná se pouhý útok schovaný za domnělou kritikou. Tyto negativní konotace jsou 

problematické a mohou mít nebezpečný dopad na svobodu médií. (Egelhofer a Lecheler, 

2019) Z tohoto vyplývá, že jsou zjevné určité tendence lidí hodnotit jako falešné články, 

které jsou v rozporu s jejich názorem a pohledem na věc.  

 

Graf 24 Porovnání vnímání článku jako „fake news“ na základě shody s názorem (n=979) 

 

Porovnáváme proměnnou, která sleduje míru souhlasu článku s názorem respondenta, 

znázorněnou hodnotami nekoresponduje – koresponduje – nevyhraněný. Měření vykazuje 

poměrně výraznou tendenci hodnotit článek jako „fake news“ v případě, že zpráva nezapadá 

do respondentova postoje. Graf 244 porovnává hodnoty získané pro článek „erouška“ a 

článek „virus“. Vyšší průměrná hodnota znamená častější označení článku jako „fake news“ 

v dané skupině. Vidíme, že u obou článků je jasný rozdíl mezi skupinou hodnotící verzi 

korespondující s názorem a skupinou hodnotící verzi nekorespondující. Zobrazením skupiny 

„nevyhraněných“ můžeme rovněž vyvodit tezi podporující tvrzení, že lidé vnímají články, 

se kterými nějakým způsobem souzní, jako příjemnější a to se odráží v celkovém hodnocení. 

Zpráva korespondující s názorem získala v průměru o dva stupně lepší hodnocení ve smyslu 

méně častého označení za falešnou zprávu. 
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Graf 25 Porovnání vnímání článku jako „fake news“ na základě shody 

s názorem dle jednotlivých variant článku (n=979) 

Z hodnocení jednotlivých verzí vyplývá trend viditelný také v celkovém hodnocení (viz Graf 

255). Největší rozdíl je na první pohled patrný u článku „erouška“. Vyšší pravděpodobnost 

označení za „fake news“ je zjevná u varianty „špionážní eroušky“ více než u opozitní 

varianty, která říká, že aplikace je bezpečná. To vše podtrhuje fakt, že varianta „erouška: 

aplikace bezpečná“ působí realisticky i na lidi, kteří s ním nesouhlasí. 

Falešné zprávy často hovoří o zneužívání technologií mocenskými elitami pro vlastní účely, 

článek „erouška: špionážní“ vnímáme tudíž jako takový prototyp typické falešné zprávy, což 

se odráží také v hodnocení jednotlivých verzí. Pozorujeme, že i nevyhraněná skupina lidí ve 

větší míře hodnotí tento text jako „fake news“ v porovnání s jejich výsledky pro ostatní 

texty, kde je hodnocení poměrně konzistentní, respektive v porovnání s hodnocením 

„erouška: aplikace bezpečná“. Dokonce byl více hodnocen jako „fake news“ také lidmi, u 

kterých z analýzy vyplynulo, že koronavirus je podle nich přeceňovaný a opatření nejsou 

potřeba. A jednalo se tak o variantu korespondující s jejich názorem.  

Graf 266 znázorňuje rostoucí, respektive klesající, průměr hodnocení jednotlivých variant 

podle toho, nakolik respondenti souhlasí s vládními opatřeními. Vidíme, že v případě článku 

„erouška: špionážní“ je trend rostoucí, tzn. že čím více respondenti souhlasí s vládními 

opatřeními, tím spíše označují článek o „nebezpečné“ aplikaci jako falešnou zprávu. Naopak 

klesající trend je vidět v případě opozitního postoje.  
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Graf 26 Znázornění souvislosti vnímání článku jako „fake news“ s mírou 

souhlasu s vládními opatřeními (n=979) 

Pozn: Míru souhlasu s vládními opatřeními měříme na škále od 1=nejnižší do 10=nejvyšší. Celkové 

hodnocení je vypočítáno průměrem hodnot pro jednotlivé hodnoty míry souhlasu. Hodnoty pro 

jednotlivé články jsou vypočítány ze vzorku lidí, kteří článek posuzovali, tzn. pro „erouška: 

špionážní“ n=486 a pro „erouška: aplikace bezpečná“ n=493.  

 

Můžeme tedy potvrdit, že pojem fake news vykonává funkci „nálepky“, kterou lidé označují 

tvrzení, se kterými nesouhlasí nebo nezapadají do jejich názoru. Hypotéza H3 byla tedy 

potvrzena.  

3.2.1.4 Je paměť ovlivněna názorem? 

H4: Respondenti budou mít častěji dojem, že článek již viděli, 

pokud zapadá do jejich názoru. 

Respondentům jsme v dotazníku předložili dva fiktivní články a před samotným 

hodnocením jsme se jich dotázali, zda se již s článkem setkali. Vzhledem k tomu, že se 

jednalo o nikdy zveřejněné texty, vytvořené pouze pro účely tohoto výzkumu, můžeme 

vysledovat případnou souvislost mezi názorem respondenta a pocitem, že se s článkem již 

setkal.  

Z celkového počtu respondentů, posuzujících korespondující, respektive nekorespondující 

článek, jsme vypočítali podíl s počtem odpovědí pro jednotlivé možnosti ano – ne – nevím, 

čímž jsme získali procentuální výskyt dané odpovědi. Ukázalo se, že neexistuje žádný velký 

vliv postoje respondenta při posuzování toho, zda se článkem setkal nebo ne. V případě 

článku „erouška“ je vidět značnější rozdíl u odpovědí nevím pro respondenty, kteří 

s článkem souhlasili. Tedy lidé, kteří hodnotili článek v souladu s jejich názorem, byli při 

dotazu na setkání se s článkem nejistější, než lidé u nekorespondujícího článku. Tento jev se 
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však neukázal u článku „virus“, proto nelze říct, že zde existuje určitá souvislost.  

 

Graf 27 Procentuální znázornění výskytu odpovědí na otázku „Setkal/a jste 

se s tímto článkem?“ napříč názorovou škálou – článek „virus“ (n=979) 

 

Graf 28 Procentuální znázornění výskytu odpovědí na otázku „Setkal/a jste 

se s tímto článkem?“ napříč názorovou škálou – článek „erouška“ (n=979) 
 

Hodnoty jsme rovněž porovnali napříč názorovou škálou v rozmezí od -32 do 28, kdy nižší 

hodnoty prezentují „klidový postoj“ vůči koronaviru, vyšší hodnoty pak spadají pod „postoj 

obav“. A ačkoliv nějaké rozdíly mezi protilehlými stranami názorové škály zde můžeme 

najít, jejich dosah je spíše nepatrný. Graf 277 znázorňuje zjištění pro článek „virus“, článek 

„erouška“ je zobrazen na Graf 288.  

Ačkoliv nelze jednoznačně říct, že by v tomto případě existovala nějaká značnější souvislost, 

můžeme vysledovat určitý trend v případě u odpovědi „ne“ (znázorněna modrou barvou). 

Tento trend je mírně výraznější v případě článku „erouška“ (graf 29) v porovnání s článkem 

„virus“ (Graf 300), ale nejedná se o podstatný indikátor, na základě kterého bychom mohli 

hypotézu potvrdit.  
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Graf 29 Znázornění trendu procentuálního 

výskytu odpovědi „ne“ napříč názorovou 

škálou – článek „virus“ (n=979) 

 

Graf 30 Znázornění trendu procentuálního 

výskytu odpovědi „ne“ napříč názorovou 

škálou – článek „erouška“ (n=979)

 

Z dat tedy vyplývá určitý trend, který však není příliš výrazný. To naznačuje mírnou 

souvislost mezi názorem a tím, zda mají respondenti pocit, že článek již viděli nebo neviděli. 

Ačkoliv jev vykazuje určité indicie pro potvrzení této hypotézy, a je zde tedy prostor pro 

další zkoumání, hypotéza H4 tedy nebyla jednoznačně potvrzena. 

3.2.1.5 Má vzdělání vliv na hodnocení důvěryhodnosti?  

H5: Respondenti s vysokoškolským vzděláním budou označovat články 

za méně důvěryhodné než respondenti bez vysokoškolského vzdělání. 

Vzdělání může být jedním z faktorů, proč lidé uvěří falešným zprávám. Lidé s vyšší 

inteligencí mohou mít potřebu „racionalizovat“ si tvrzení a důkazy, které ale ve skutečnosti 

nejsou pravdivé, a být tak náchylnější, že uvěří nepravdivé informaci. (Robson, 2019) 

Rozhodli jsme se tuto tezi prozkoumat na hodnocení důvěryhodnosti článku.  
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Graf 31 Porovnání hodnocení důvěryhodnosti článků dle dosaženého 

vysokoškolského vzdělání (n=975) 

Pozn: Hodnota „bez vysokoškolského vzdělání“ zahrnuje respondenty bez vzdělání, se základním vzdělání, 

s maturitou a s výučním listem (střední odborné vzdělání). „Vysokoškolské vzdělání“ pak obsahuje všechny 

úrovně, konkrétně bakalářské, magisterské a postgraduální. Respondenty, kteří na otázku neodpověděli, jsme 

ze vzorku vyřadili.   

 

Z dat získaných z dotazníků jsme vytvořili dvě skupiny respondentů – s vysokoškolským a 

bez vysokoškolského vzdělání – a následně jsme porovnali jejich hodnocení důvěryhodnosti 

jednotlivých článků. Graf 31 ukazuje, že rozdíl je nepatrný. Ačkoliv článek „virus“ vykazuje 

mírně vyšší důvěryhodnost u vysokoškolsky vzdělaných lidí, u druhého článku hodnocení 

dosahuje téměř stejných hodnot. Hodnoty se rovněž blíží průměrným hodnotám celého 

vzorku bez rozlišeného vzdělání.  

 

Graf 32 Porovnání hodnocení důvěryhodnosti článků dle dosaženého vzdělání (n=975) 

Pozn: Hodnota „vysokoškolské“ obsahuje všechny úrovně vysokoškolského vzdělání, konkrétně bakalářské, 

magisterské a postgraduální. Hodnota „bez maturity“ zahrnuje respondenty bez vzdělání, se základním 

vzděláním či s výučním listem (střední odborné vzdělání). „S maturitou“ jsou pak respondenti, kteří získali 

maturitní vysvědčení. Respondenty, kteří na otázku neodpověděli, jsme ze vzorku vyřadili.   
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Žádná významná souvislost není nalezena ani při podrobnějším zkoumání, během kterého 

sledujeme rozdíly mezi vysokoškolským vzděláním a vzděláním s maturitou a bez maturity. 

U článku „erouška“ jsou téměř nepatrné rozdíly, u článku „virus“ jsou rozdíly o trochu 

znatelnější, a to zejména porovnáme-li respondenty vysokoškolsky vzdělané a ty bez 

maturity. Rozdíl je však minimální. U tohoto článku zároveň můžeme vysledovat určitý 

rostoucí trend – s vyšším vzděláním mírně roste hodnocení důvěryhodnosti. To by mohlo 

naznačit tezi Robsona (2019) o racionalizaci nepravdivých důkazů, vzhledem k tomu, že se 

však tento trend neprojevuje u druhého článku, nelze z tohoto vyvodit závěry. Nicméně 

hypotéza měří, zda vysokoškolsky vzdělání lidé hodnotí fiktivní články jako méně 

důvěryhodné, a tento jev se neprokázal. Hypotéza H5 proto nebyla potvrzena.  

 

3.3 Mediální obsahy a názor 

Během analýzy rozhovorů vyplynuly z výpovědí informantů zajímavé vnímání narativů 

týkající se článku s paní doktorkou Pekovou – článek 2. Jelikož jsme úryvek tohoto článku 

(Obr. 10) zařadili jako jeden z posuzovaných textů také do dotazníkové šetření 

realizovaného v rámci kvantitativní části našeho výzkumu, pokusíme se získaná data z obou 

výzkumů navzájem propojit. Je však nutné poznamenat, že článek v kvantitativním 

experimentu figuruje zejména jako „kontrolní text“ a nelze na něj aplikovat experimentální 

postupy52, které jsme využily pro zbylé články. I přesto však z dat vyplynuly zajímavá 

zjištění.  

 

 
52 Zatímco ostatní posuzované texty byly tvořeny v protilehlých variantách, tento článek byl obsažen ve 

všech verzí dotazníků. Z tohoto důvodu nemůžeme měřit například rozdíly v hodnocení mezi lidmi, kteří s 

ním souhlasili či nesouhlasili, jelikož všechny dotazníky obsahovaly pouze tuto variantu.  
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Obr. 10 Náhled článku 2 využitého v kvalitativních rozhovorech. Zdroj: Aeronet.cz53 

 

Jak vyplývá z rozhovorů, článek působí důvěryhodně, což je dáno zejména využíváním 

vědecké terminologie a „hlasu“ mediálně známého experta. Tyto aspekty jsou příkladem 

„falešného“ budování dojmu důvěryhodnosti/kvality a někteří informanti jsou si této de facto 

„manipulace“ všímají.  

„Na první pohled vypadá, když vezmu i tu druhou část nebo sloupec tak jako vypadá fakt 

dobře, kromě těch fotek, který tam jsou taky aby to mělo nějakej obraz a dokreslil to, že ta 

doktorka Peková je laboratorní člověk… ty jo nebo člověk z laboratoře… (...)“ a dodává, 

že je to způsobené „těma odbornýma výrazama, který se tam používaj“. (Informant 2) 

„(…) začátek mi přišel jako dobrej, třeba osmička z deseti… sedmička–osmička. A je to 

díky tomu, že tam ne citujou, ale přímo používají slova nějakého odborníka, že jo. Tak 

většinou člověk pozná, nebo to působí líp, když máš pocit, že mluví někdo, kdo ví, o čem 

mluví.“ (Informant 8) 

„Takže jako je to rozhodně důvěryhodnější jenom z důvodu toho, že je to podáno tak jako 

víc odborně a je to zaštítěný někým, koho člověk si člověk může zjistit, nebo se s ním setkal 

v médiích, takže tohlecto už působí víc seriózně, ale říkám zase na druhou stranu, je to 

 
53 AE News, 2020. Česká molekulární bioložka podrobně vysvětlila, proč zastává názor, že Coronavirus 

vznikl v laboratoři. Aeronet.cz [online]. [b.m.]: American European News. [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka-podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-

vznikl-v-laboratori-ale-v-usa-se-kvuli-tomu-strhl-poprask-do-takove-miry-ze-na-serveru-nature-medicine-se-

objevil/  

https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka-podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-vznikl-v-laboratori-ale-v-usa-se-kvuli-tomu-strhl-poprask-do-takove-miry-ze-na-serveru-nature-medicine-se-objevil/
https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka-podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-vznikl-v-laboratori-ale-v-usa-se-kvuli-tomu-strhl-poprask-do-takove-miry-ze-na-serveru-nature-medicine-se-objevil/
https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka-podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-vznikl-v-laboratori-ale-v-usa-se-kvuli-tomu-strhl-poprask-do-takove-miry-ze-na-serveru-nature-medicine-se-objevil/
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takový ten druh trošku tý poplašný zprávy.“ (Informant 4) 

Na druhou stranu však se rovněž setkáváme s informanty, podle kterých je vnímaná 

důvěryhodnost snížena celkovou formou a vyzněním článku. Dalo by se říct, že jedná se o 

typ článku, který manipuluje názorem a způsobem podání informace. Článek zároveň 

využívá krizové situace ve společnosti, během které jsou lidé mnohem zranitelnější. (Tandoc 

Jr., Lim a Ling, 2017, s. 143-144) Někteří informanti jsou schopni odhalit možné manipulace 

a zaujatost článku, což má následně vliv na celkové hodnocení důvěryhodnosti, která není 

příliš vysoká. 

„A jakoby já nepochybuju o tom, že jsou tady nějaký fakta, ale prostě to je celý hrozně 

divně podaný. (…)Já bych tomu třeba byla ochotna věřit, kdyby to nebylo podaný tak, jak 

to tady podávají. (…) jak z nějakého bulvárního článku, že se tě snaží odkázat na jenom ty 

pro ně důležitý manipulativní věty, proto je tak vypichují tím tučným písmem. Úplně volající 

nadpisy a vykřičníky a tyhle věci. (…)“ (Informant 6) 

„(…) mám pocit, že ten článek se mi snaží podsunout ne úplně nenápadně ten názor, (…) 

že ten vir, ten Covid-19 prostě vznikl v tý laboratoři, (…) ale mě je to jasný, že mi to ten 

názor podsouvá, že si to uvědomuju… (…).“ (Informant 2) 

„(…) Tady bych u toho byl trochu opatrnější tedy. Cením si, že tady udělali citaci z toho 

článku z Nature, tím pádem si to člověk může sám projet a udělat si vlastní názor, to je 

fajn, ale tady to na mě působí méně důvěryhodně, už jen kvůli tomu, jak je podaný ten úvod 

(…) Jako nemůžu říct stoprocentně, že je to falešná zpráva, koronavirus Peková, ale tady 

bych už měl pocit, že mi není říkána celá pravda, anebo, že je s tou pravdou 

manipulováno.“ (Informant 5) 
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Graf 33 Porovnání vnímání článku dle měřených vlastností na základě „názorové“ 

škály (n=979) 

V důsledku rozporuplných pocitů mezi informanty kvalitativního výzkumu, jsem se 

podívali, jak je článek hodnocen respondenty z kvantitativního výzkumu na základě jejich 

umístění na názorové škále „koronavirus se přeceňuje“ versus „koronavirus se podceňuje“, 

a zda v tomto vztahu lze najít nějaké souvislosti. Jak ukazuje Graf 33, odlišnosti mezi 

skupinami lidí jsou relativně malé. Vidíme, že i „nevyhraněná“ skupina respondentů 

považuje článek za relativně důvěryhodný, pravdivý. U skupiny nacházející se na škále dole, 

tedy blíže k názoru „koronavirus se přeceňuje“, vidíme mírnou tendenci hodnotit článek 

pozitivněji. Lehce patrnou souvislost lze sledovat u proměnné „pravdivost“ a 

„důvěryhodnost“, což může být způsobeno právě osobou paní doktorky Pekové – jak 

vyplynulo z kvalitativních rozhovorů. 

„Nějak mi to dává smysl celkově ten článek, nepřijde mi nesmyslný a přijde mi víceméně 

na 99 % pravdivý… je to samozřejmě názor, ale názor důvěryhodné osoby, která má něco 

podložené.“ (Informant 7) 

„(…) mluví to z pohledu někoho, kdo jako hodně vystupoval v médiích, jakože ta paní 

doktorka Peková opravdu byla dost vidět a slyšet, takže člověk to bere trochu seriózněji. 

(…) přišlo mi to v pořádku vlastně jako kvalita (…)“ (Informant 4) 

Obecně však lze říct, že názor respondenta zde nehraje významnější roli, což potvrzuje i  

Tab. 16 znázorňující korelace mezi proměnnými hodnotící článek a těmi zjišťující postoj 

respondenta ohledně koronaviru. Ačkoliv jsme předpokládali určitou míru korelace mezi 

hodnocením článku a některými z „názorových“ otázek, tyto veličiny se ukázaly do značné 
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míry nezávislé.  

Tab. 16 Zobrazení korelace mezi hodnocením článku a otázkami měřící postoj 

respondenta k tématu koronaviru 

 
Pozn: Korelační tabulka zaznamenává vzájemný vztah mezi jednotlivými proměnnými. Hodnota korelačního 

koeficientu blíže +1 značí přímou závislost, tedy hodnoty jedné proměnné jsou přímo závislé na změnách druhé 

proměnné. Hodnoty blíže -1 značí nepřímou závislost, tedy pokud se jedna proměnná zvětší, druhá se naopak 

zmenší. Korelace sama o sobě neimplikuje kauzalitu.  

 

Výše uvedená zjištění naznačují, že paní doktorka Peková oslovila jedince napříč 

názorovými poli, což se projevilo také během rozhovorů – i informanti, kteří se stavěli 

k názoru prezentovaném vědkyní neutrálně, jej hodnotili důvěryhodněji, a to právě 

z důvodu, že se jedná o mediálně známou osobu. Ačkoliv někteří informanti vnímají článek 

jako citově zabarvený či jednostranný, z analýzy vyplývá, že osoba doktorky Pekové je 

natolik výrazná, že zvyšuje vnímanou důvěryhodnost článku.  

„a i přesto, že si tohle uvědomuju, tak jako mám ten názor, (…) že to nemusí být úplně 

mimo ten názor tý doktorky Pekový, což ale za tím stojí spíše ta persona tý doktorky Pekový 

možná než ten článek… ten článek tomu jako pomáhá rozhodně trošku, ale to, no doktorka 

Peková je taková výrazná osobnost že jo, což tam zmiňujou.“ (Informant 2) 

„ (…) paní doktorku Soňu Pekovou jsem sledovala a působí na mě věrohodně, protože 

myslím si, že paní doktorka ví asi o čem mluví, vzhledem k tomu, že se tomu věnuje dlouhá 

léta a prostě působí na mě věrohodně.“ (Informant 7) 
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Peková důvěryhodnost 1,00 0,76 0,68 -0,67 0,56 0,85 0,07 0,13 -0,08 0,11 -0,06 -0,15 0,00

Peková pravdivost 0,76 1,00 0,72 -0,65 0,55 0,72 0,08 0,14 -0,09 0,11 -0,10 -0,18 -0,02

Peková dobrá práce s daty 0,68 0,72 1,00 -0,55 0,57 0,67 0,08 0,15 -0,06 0,15 -0,10 -0,17 -0,02

Peková fake news -0,67 -0,65 -0,55 1,00 -0,42 -0,64 -0,09 -0,15 0,13 -0,07 0,12 0,20 0,05

Peková nezaujatost 0,56 0,55 0,57 -0,42 1,00 0,55 0,08 0,10 -0,10 0,15 -0,08 -0,18 -0,02

Peková užitečnost 0,85 0,72 0,67 -0,64 0,55 1,00 0,09 0,10 -0,12 0,15 -0,11 -0,19 0,00

neproběhla epidemie 0,07 0,08 0,08 -0,09 0,08 0,09 1,00 0,31 -0,37 0,31 -0,42 -0,25 -0,38

koronavirus příliš pozornosti 0,13 0,14 0,15 -0,15 0,10 0,10 0,31 1,00 -0,30 0,32 -0,39 -0,21 -0,44

roušky dobrý nápad -0,08 -0,09 -0,06 0,13 -0,10 -0,12 -0,37 -0,30 1,00 -0,44 0,70 0,27 0,51

promořování dobrý nápad 0,11 0,11 0,15 -0,07 0,15 0,15 0,31 0,32 -0,44 1,00 -0,47 -0,19 -0,45

souhlas s vládními opatřeními -0,06 -0,10 -0,10 0,12 -0,08 -0,11 -0,42 -0,39 0,70 -0,47 1,00 0,35 0,58

věříte WHO -0,15 -0,18 -0,17 0,20 -0,18 -0,19 -0,25 -0,21 0,27 -0,19 0,35 1,00 0,23

obáváte se nákazy 0,00 -0,02 -0,02 0,05 -0,02 0,00 -0,38 -0,44 0,51 -0,45 0,58 0,23 1,00
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U tohoto článku se u některých z informantů také projevilo konfirmační zkreslení. To jsme 

sice neměřili během experimentálního dotazování, díky kvalitativním rozhovorům můžeme 

však prezentovat některé zajímavé projevy. Zkreslení bylo vysledováno na dvou rovinách – 

souhlas s názorem prezentovaným doktorkou Pekovou, nebo souhlas s „alternativní“ 

interpretací jejího názoru. Tyto roviny jsou důležité ve chvíli posuzování článku. Jak jsme 

ukázali výše, pokud vnímá informant doktorku Pekovou jako důvěryhodnou osobu, může se 

to promítnout do celkového hodnocení článku, ale spíše dochází k oddělenému hodnocení. 

Například informant 2 vnímá doktorku Pekovou jako důvěryhodný zdroj, ale článek jako 

takový hodnotí jako nejméně kvalitní „(…) je nejmíň kvalitní, jako ne z hlediska obsahu, 

protože některý ty části jsou určitě kvalitní, že jo ale z hlediska toho celýho vyznění.“ 

(Informant 2) 

U „intuitivnějších“ jedinců pak názor ovlivňuje celkové hodnocení textu.  Často se tak 

setkáváme s nedostatky argumentů, které by informantův postoj odůvodnily. V důsledku 

souhlasu s prezentovanými názory, dochází také k tomu, že informant nebere v potaz způsob 

a styl, jakým jsou informace předávány. Z rozhovoru s informantkou 3 vyplývá, že si je 

způsobu podání informace, kterou jiní jedinci vnímají jako „podsouvání názoru, manipulaci 

či vyvolávání emocí“, vědoma. Dokonce je vnímá spíše negativně – jako prvek, který 

„znedůvěryhodňuje článek“, svůj úsudek tím ale nemění.  

„Bylo tam hodně vykřičníků a tak… v tom tučném. Jak to tedy doopravdy je, vykřičník, Soňa 

Peková odhalila příliš nepohodlnou pravdu a obyčejným lidem ve videu věci, které bla bla 

bla a vykřičník… to mi vadí ty vykřičníky. (…) vykřičník působí, jakoby to někdo vykřikoval. 

Vadí mi, že to je, nebo nevím, přijde mi, že to znedůvěryhodňuje ten článek. Když je něco 

pravda, tak to nepotřebuješ vykřičet.“ (Informant 3) 

„Ignorování“ způsobu prezentace informací je viditelné například v úryvku níže:  

„T: Tak mi taky řekni, jak na tebe působí tenhle článek. 

I: hmm… no… já si taky myslím, že jedna z těch teorií může být, že to někde vzniklo 

v laboratoři, nepřijde mi to úplně přirozené a nevím no, taky to ta bioložka asi ne úplně... 

nebo jako nevím, jak to dokazuje a nerozumím tomu, takže těžko říct no… 

T: A vyvolává ten článek v tobě nějaké emoce? 

I: Tady s tím určitě více souhlasím než s tím prvním. 

T: A co kvalita? 
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I:  No nelíbí se mi styl, jak je to napsané. 

T: Co ti na tom vadí? 

I: (projíždění článku) Je to takové nejasné, moc tomu nerozumím. Přijde mi, že tam 

pletou páté přes deváté. 

T: A přijde ti důvěryhodný? 

I: Hm…  jo, víc než ten první.“ (Informant 3) 

U dalšího informanta se konfirmační zkreslení projevuje „prioritizováním“ potvrzení názoru 

před tím, jak článek celkově působí. Informant 7 přiznává, že článek působí mírně 

nesrozumitelně – protože však s článkem souhlasí, nejedná se o kritérium, které by 

považovala za podstatné.  

„…Trošku se v těch odborných názvech, jak tady je, jak nazývají ten Covid, že to byl SARS... 

tady se v tom ztrácím, asi je to tím, že je to hodně odborné, takže jsem asi v tom taková... ale 

asi to není pro mě v tu chvíli důležité, pro mě důležité je, že… že mám za to, že to je prostě 

uměle vytvořený vir. (…) vzhledem k tomu, že ta paní doktorka na mě působí věrohodně… 

že to má podložené ty informace, že se pohybuje v těch zdrojích, co dělá, čemu se věnuje, tak 

se v tom pohybuje a přijde mi to důvěryhodné. (…) Samozřejmě pořád mám takové to 

nutkání, je to opravdu pravda… protože já ale ten názor mám… a to už jsem řekla, že si 

myslím, že je to uměle vytvořené, uměle vytvořený vir, aby zabíjel.“ (Informant 7) 

Zjištění prezentovaná výše nemůžeme sice brát jako platné reprezentativní závěry, jsou však 

zajímavým vhledem do složitosti fungování falešných zpráv. Na tomto konkrétním článku 

můžeme prezentovat hned několik jevů, které napomáhají objasnit některé individuální 

způsoby posuzování a vnímání mediálních obsahů. Článek ukazuje, jakým způsobem se dá 

manipulovat s lidským myšlením pouze za pomoci popularity určité osoby, a jakými prvky 

je v lidech pocit manipulace vyvolán. Na druhou stranu rovněž přibližuje proces konzumace 

zpráv korespondujících s názorem příjemce a „odůvodňování“ jejich správnosti.  

3.4 Shrnutí výzkumu 

Cílem celého výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem a podle jakých kritérií příjemci posuzují 

mediální obsahy, a jaké aspekty mohou mít na toto posuzování vliv. Kvalitativní část 

výzkumu zkoumala konkrétní způsoby, jak lidé o zprávách uvažují, jak pracují 

s informacemi a jakých prvků si ve zprávách všímají. Kvantitativní část poté zkoumala 

souvislost mezi postojem příjemce a posuzováním textů a zda se při hodnocení fiktivních 



 

 

133 
 

článků projeví konfirmační zkreslení.  

V současném světě se znovuotevírá otázka poznání toho, co je a není pravdivé. Pojem 

pravda je totiž často zneužívána pro hodnocení tvrzení, které jsou pro lidi příjemné a sedí 

do jejich vidění světa, nehledě na to, zda se jedná o podložená fakta nebo ne. Kvalitativní 

výzkum ukázal, že někteří informanti jsou si vědomi složitosti poznání pravdy – a 

nepravdivá či částečně pravdivá tvrzení označují jako falešné zprávy. Kvantitativní výzkum 

pak potvrdil, že lidé mají tendenci hodnotit zprávy, které nejsou v souladu s jejich pohledem 

na svět jako nepravdivé. Tato zjištění jsou v souladu se závěry z literatury zabývající se tímto 

tématem, konkrétně například Barrera a kol. (2020), Freelon (2018), Knobloch-Westerwick, 

Mothes a Polavin (2017) nebo Egelhofer a Lecheler (2019). Z tohoto důvodu se o současné 

době mluví jako o „post-truth“ éře. 

Shrnutí kvalitativního výzkumu 

Realizací kvalitativních rozhovorů jsme hledali odpověď na hlavní výzkumnou otázkou 

„Jakým způsobem lidé přistupují ke konzumaci zpráv?“. Lze říct, že přístup ke zprávám a 

jejich hodnocení je silně individualizovaný a každý z jedinců k němu přistupuje svým 

vlastním způsobem. Obecně řečeno informanti o textech uvažují jako o možnosti získání 

informací o aktuálním dění.  

Dalo by se předpokládat, že články z mainstreamových médií budou příjemci hodnotit jako 

nejkvalitnější či nejdůvěryhodnější. Ačkoliv tyto texty byly hodnoceny v průměru 

pozitivněji, nejednalo se bezvýhradné přijímání. Ukázalo se, že posuzování obsahů je 

ovlivněno mnoha faktory – ať už je to postoj příjemce, první dojem z článku, obsažené 

informace, práce se zdroji či tón článku. Z rozhovorů vyplývá, že příjemci jsou silně 

ovlivněni použitými zdroji a citovanými odborníky, kteří evokují dohledatelnost a zvyšují 

důvěryhodnost a tím automatickou důvěru v informaci, což vede k tomu, že nemají potřebu 

si ověřit prezentovaná fakta či dohledat více názorů. Z tohoto hlediska je důvěryhodný text 

pro informanty užitečný ve smyslu toho, že „šetří práci“, kterou by museli věnovat 

případnému ověřování. Informanti si však také uvědomují případné nebezpečí, které z této 

„automatické“ důvěry plyne. Fakt, že je článek podložen zdroji, nemusí nutně znamenat, že 

se nejedná o zprávu, jejíž cílem je manipulovat. Jsou si tedy vědomi, že „zdání někdy 

klame“.   

Jak příjemci pracují s informacemi? 
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Informanti posuzují články podle důležitosti, kterou danému textu přisuzují. Z rozhovorů 

částečně vyplývá (neprojevilo se to u všech informantů), že někteří informanti uplatňují 

kritické myšlení pouze tam, kde se jim to zrovna hodí. To znamená, že selektivní uvažování 

je aplikováno jen u zpráv, u kterých má čtenář nějaký důvod pochybovat. U zpráv, které 

například na první pohled působí kvalitně, klesá kritické uvažování, tím pádem se příjemce 

stává náchylnější k podlehnutí případné manipulaci a uvěření falešné informaci. V opačném 

případě, kdy od začátku zpráva působí například manipulativně, jedinec je obezřetnější. 

Například u informanta 5 se kritický pohled na obsah silně odvíjel od míry skepticismu 

k danému textu. Skepticismus v jeho případě fungoval jako obrana před manipulativními 

technikami.  

Většina informantů četla články celé bez cíleného vyhledávání nějakých prvků, pouze 

u delšího textu měli tendence se zaměřovat na zvýrazněné pasáže a mezititulky. V textu je 

pak nejčastěji zajímalo, zda jsou přítomny zdroje a zda je prezentován opozitní názor. Podle 

svých slov se zaměřují nejen na obsah zprávy, ale také na její formu, tedy jakým stylem je 

napsána, zda používá spisovný jazyk, který v nich evokuje profesionalitu, zda je citově 

zabarvený, případně zda nutí či podsouvá konkrétní názory.  

Informanti mají tendenci hodnotit články podle toho, jak článek působí na první pohled. 

Ukázalo se, že některé články působí na první pohled dobře, ale jakmile se jedinec zaměří 

na konkrétní části, úroveň kvality klesá. Takto několik informantů zjistilo, že článek vlastně 

pod povrchem manipuluje s názorem, cílí na emoce čtenáře a snaží se podsouvat názor. 

Někteří ze skupiny však při celkovém hodnocení přesto posuzovali článek podle tohoto 

prvního dojmu. 

▪ Jak příjemci posuzují kvalitu a důvěryhodnost zpráv? 

Kvalita a důvěryhodnost jsou pro mnoho informantů ve vzájemném vztahu a málokdo vnímá 

nějakou větší konkrétní odlišnost mezi těmito vlastnostmi. Určité rozdíly lze z rozhovorů 

však vypozorovat, ačkoliv jejich hranice není příliš jasná. U každého informanta jsou hranice 

kvality a důvěryhodnosti nastaveny někde jinde. Někteří si dokonce tento vzájemný vztah 

uvědomují.  

Zdá se, že kvalita je spíše vlastností použitého jazyka, celkového vyznění článku, 

srozumitelnosti, přehlednosti, nebo informační hodnoty, kdežto důvěryhodnost odkazuje na 

uvěřitelnost textu a na použité zdroje a jejich dohledatelnost či relevanci k tématu. Často 
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zmiňují, že kvalitní je klasický zpravodajský text nebo text, který kriticky hodnotí nějakou 

situaci a přináší analýzu informací. Čím více informací zpráva přináší, čím větší kontext 

poskytuje, tím je pravděpodobnější, že bude hodnocena jako kvalitní. Hodnocení 

důvěryhodnosti je pak jasně ovlivněno zdroji a odborníky, na které se zpráva odvolává. 

Téměř ze všech výpovědí vyplývá, že jakmile článek odkazuje na odborníky a vědecké 

studie, automaticky to evokuje důvěryhodnější text. Co se pak liší je definice toho, co je pro 

informanta dohledatelné. Někteří vyžadují konkrétní specifikování zdroje s odkazem na 

studii, případně uvedení jména citované osoby a odkud daná osoba pochází a jaký má 

k tématu vztah. Jiným stačí obecné uvedení odborníků s názvem instituce – tento způsob je 

dostatečný pro informanty s vyšší schopností práce s informacemi a ochotou si zdroj 

dohledat. Všeobecně jsou však nespecifikované, anonymní zdroje brány spíše negativně.  

Shrneme-li to, vyšší kvalita/důvěryhodnost je obvykle přisuzována zprávám, které přinášejí 

jasnou a srozumitelnou informaci s dostatečně popsaným kontextem a vysvětlením daného 

tématu. Dále je podložena důkazy, relevantními zdroji nebo neanonymními odborníky a 

ideálně je přítomen opozitní názor tak, aby si příjemce mohl vytvořit vlastní pohled. 

Důvěryhodněji je vnímán obsah, který dohledatelný, což je podpořeno statistickým měřením 

Chunga, Nam a Stefanona (2012), kteří zjistili, že přítomnost odkazů a prokliků na další 

zdroje zvyšuje hodnocení důvěryhodnosti. Kvalita je snižována použitím nespisovného či 

citově zabarveného jazyka, pravopisnými chybami, který snižuje profesionalistu textu a 

působí tak amatérsky, což ve výsledku snižuje také celkovou důvěryhodnost.  

▪ Jakých prvků si příjemci ve zprávách všímají? 

Při posuzování zpráv příjemci nejčastěji řeší přítomnost zdrojů a jejich kvalitu, která je 

posuzována podle odbornosti daného zdroje a relevance k tématu. Zdroje jsou vnímány jako 

aspekty zjednodušující potenciální ověření informace a mají také „psychologickou“ roli – 

automaticky zvyšují vnímanou důvěryhodnost prezentovaného tvrzení či názoru a tím 

mohou ovlivnit celkové hodnocení zprávy. Čím dohledatelnější zdroj pro informanta je, tím 

se hodnocení důvěryhodnosti zvyšuje. Ukázalo se, že pokud je osoba, na kterou se text 

odvolává, mediálně známá působí důvěryhodněji než konkrétní člověk, jehož jméno však 

není natolik výrazné.  

Dalším prvkem, kterého si v textu všímají, je přítomnost, respektive absence, názoru 

protistrany. Informanti často vyžadují pohled na danou tématiku z více stran. S tím se spojují 
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často záměr autora – pokud je článek jednostranný, vnímají jej jako zaujatý, cílící na emoce, 

prezentující více názory než fakta. Informanti si tedy dávají pozor na to, zda jsou v textu 

obsaženy citově zabarvená slova či pasáže, které by mohly mít manipulativní charakter.  

Téměř neřeší z jakého média daný článek pochází. Autora článku často zmiňují pouze 

v souvislosti s důvodem, proč novinář daný článek psal. Pouze tři informanti řeší, že pod 

článkem není podepsaný konkrétní člověk. Jméno autora vyžadují z důvodu současné 

internetové doby, kdy kdokoliv může napsat cokoliv a nemusí se jednat o podložený fakt.  

Kromě samotného textu několik informantů rovněž řeší vizuální prvky textu – fotografie a 

graf – dokreslující téma článku. O fotografiích mluví v souvislosti s možnými manipulacemi 

či jasnou fotomontáží. Jedná se ale rovněž o prvek, který může zvýšit důvěryhodnost celého 

textu, případně vyvolat určité emoce, a to i u neutrálně působícího článku.  

▪ Jak příjemci přistupují k ověřování zpráv? 

Obecně informanti umí popsat proces ověřování i jeho význam, ale ochota ověřovat si 

informace je spíše nízká. V běžném životě si informace ověřuje málokdo, proto se většina 

informantů uchyluje spíše k popisu hypotetického scénáře ověřování. I lidé, kteří prokázali 

tendenci ověřování, takto činí pouze pod vlivem určitých aspektů. Těmi hlavními je téma a 

dostupnost ověření. Vliv tématu se projevuje prostřednictvím osobních preferencí a je 

rovněž definován důležitostí a závažností informace. Jedná se o nejdůležitější prvek, který 

při ověřování hraje roli. Někteří jedinci jsou motivování získáním nových znalostí při 

vyhledávání informací. Další motivace pro ověření přichází ve chvíli, kdy jedinec cítí 

pochybnosti vůči článku, informaci či zdroji, v takovém případě se zvyšuje ochota si ověřit 

prezentovaná fakta či názory, ale i zde je důležité téma. Má-li jedinec pocit, že je téma či 

konkrétní článek nedůležitý a informace v něm pro něj nevýznamná, s největší 

pravděpodobností si ji neověří. Příjemci se shodují na tom, že ověřování vyžaduje určité úsilí 

a je náročné zejména časově – což je jeden z důvodů neověřování – proto je dostupnost 

ověření dalším důležitým kritériem. Příjemci se pro ověření rozhodují na základě toho, kolik 

času musí do ověření věnovat, a jak moc se jim tato investice vyplatí. V případě, že je 

informace těžko dostupná – například se může jednat o dohledání cizojazyčných zdrojů, 

vyhledání primárních zdrojů apod. – ochota ověřování klesá.  

Spíše než aby informanti ověřovali informace, hledají důvody, proč by dané informaci měli 

věřit. Tyto důvody jsou různé a každý z informantů si tuto důvěru obhajuje jinak. Nejčastěji 
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se jedná o použité zdroje, které působí důvěryhodně, zaštítění známou osobou odborníka či 

neutrální způsob podání informace.   

▪ Jakým způsobem příjemci ověřují zprávy? 

Proces ověřování se u informantů zas tolik neliší. Dá se tedy říct, že zkoumaná skupina lidí 

postupuje, nebo by postupovala, při ověření stejně – na internetu by si vyhledali více 

informací k danému tématu tak, aby získali pohled z více stran a mohli si na dané téma 

utvořit vlastní názor. Ověřování je tedy spíše povrchovou činností, informanti například 

zmiňují, že by četli pouze titulky a až v případě, že by je titulek zaujal, zkoumali by daný 

článek podrobněji. Ochotnější jedinci by při ověření postupovali více do hloubky a vyhledali 

by si dílčí tvrzení – například prezentovaná fakta, důkazy apod. Mediálně gramotnější a 

mediálně „zapálenější“ jedinci by si ověřili a dohledali i využité zdroje. To znamená, že by 

si například dohledali studii, ze které zpráva pochází, nebo by si ověřili citovanou osobu, 

zda je relevantní pro dané téma. V případě, že by se jednalo o téma, které informanta zajímá 

nebo které je součástí jeho odbornosti, proces ověřování by se rozšířil o odbornější zdroje 

informací – databáze vědeckých článků nebo specifické zdroje pro dané téma.  

Při ověřování informanti mají často tendenci využívat také názoru lidí v okolí. Tito lidé 

figurují jako odborníci na témata, ve kterých se informant například nevyzná, ale hrají také 

roli jakéhosi názorového vůdce. Cílem je zjistit, co si o informaci myslí jedinci v blízkém 

okolí, zda mají stejný názor nebo opačný. Na základě těchto získaných názorů by si pak 

informant vytvořil vlastní pohled na věc.  

▪ Jak příjemci interpretují falešné zprávy? 

Falešné zprávy jsou pro informanty nepravdivé, zcela smyšlené nebo jen částečně pravdivé 

zprávy, které obsahují nepodložené informace, odkazují se na neexistující zdroje nebo 

zdroje, které na první pohled působí důvěryhodně. Falešné zprávy jsou často spojovány 

s poplašnými zprávami, konspiračními teoriemi a dokonce i bulvárními texty. Z výpovědí 

vyplývá, že falešné zprávy, tak jak je informanti vnímají, často využívají podobných prvků, 

jako tyto druhy obsahů. 

Někteří informanti zmiňují cílené zkreslování faktů i názorů. Často však za falešnou zprávu 

nevnímají obsah, která prezentuje jeden názor – takový obsah je definován jako „věc 

názoru“, který sice může být dokázán či podložen odbornými tvrzeními, ale nemůže být 

falešnou zprávou, protože nezkresluje fakta. Pouze několik informantů vnímá falešné zprávy 



 

 

138 
 

ve vztahu k možnému vytržení určitého výroku z kontextu.  

Informace v nich obsažené jsou často nesrozumitelné a nesmyslné. Falešné zprávy jsou 

vnímány jako manipulace s pravdou, jsou citově zabarvené a čtenáři silně nutí nějaký názor. 

Problematika falešných zpráv je vesměs vnímána spíše negativně až nebezpečně. Informanti 

tvrdí, že falešné zprávy mohou být užitečné pouze pro mocenské elity, které je využívají 

k naplnění vlastních cílů. Jeden z informantů však zmiňuje, že falešné zprávy mohou také 

snížit paniku ve společnosti. Pro jednotlivce může působit jako uklidňující zpráva o tom, že 

situace není zas tak hrozná, jak prezentují mainstreamová média. Je také zmiňováno, že 

falešné zprávy mohou být cíleně vyhledávány pro potvrzení nějakého názoru.  

Satirický článek byl některými informanty brán vážně – tedy, že jej nevnímali jako článek 

psaný pro pobavení. Tito informanti jej však často označovali za falešnou zprávu, protože 

jim tam „něco nesedělo“. Informanti, kteří tento článek označili jako satiru, případně text 

psaný s nadsázkou, jej jako falešnou zprávu neoznačovali z toho důvodu, že záměrem autora 

bylo zejména pobavit, ne uškodit.  

▪ Na základě jakých údajů se rozhodují o tom, jaká zpráva je falešná? 

Při rozhodování o tom, co je falešná zpráva, informanti často vycházejí ze svých hodnocení 

kvality a důvěryhodnosti. Obsahují například vědeckou terminologii, aby vytvořili dojem 

odborného textu, kterému lidé uvěří, protože mu nerozumí. Útočný tón článku doplněný o 

vykřičníky a citově zabarvené pasáže v informantech evokuje podsouvání názoru, vyvolání 

emocí, možné zkreslování informací a zaujatost autora, který zprávu píše s cílem propagovat 

svůj názor. Pokud zpráva obsahuje spolu nesouvisející informace, které dohromady tvoří 

nekonzistentní a nesrozumitelný text je pravděpodobné, že jej označí jako falešnou zprávu. 

Stejně jako když se zpráva využívá anonymní zdroje a odkazuje se na neodborníky, kteří 

nepůsobí jako osoby, které by se k danému tématu měli vyjadřovat.  

▪ V čem se liší vnímání falešných zpráv a zpráv kvalitních? 

Nedá se říct, že by falešné zprávy byly hodnoceny jako opak zpráv kvalitních. Z výpovědí 

některých informantů vyplývá, že vidí rozdíl mezi falešnými zprávami a nekvalitními 

obsahy. Falešné zprávy musí mít dle některých být napsány s úmyslem manipulovat 

s pravdou, nekvalitní obsahy jsou pak spíše vnímány jako špatně odvedená novinářská práce 

nebo zpráva s nízkou informační hodnotou, která čtenáři nepřináší žádné důležité informace. 

Falešné zprávy jsou podle informantů na první pohled rozeznatelné – způsobem podání 
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informace, obsahem či využitými prostředky jako jsou například vykřičníky či věty 

vyvolávající emoce.  

Ukázalo se, že metody využívané pro budování falešných zpráv mají skutečně nějaký efekt 

na příjemce – odkazování se na odborníky, využívání vědecké terminologie – někteří si tento 

vliv, nebo tuto manipulaci uvědomují, a zmiňují že takto ta zpráva funguje, jiní jsou ale vůči 

tomuto jevu slepí. 

Shrnutí kvantitativního výzkumu 

Cílem kvantitativní části našeho výzkumu bylo zjistit souvislosti mezi postojem respondenta 

k tématu koronaviru a jeho hodnocením fiktivních článků potvrzujících nebo naopak 

vyvracejících jeho názor. Z výzkumu vyplývá, že konfirmační zkreslení, které je důvodem, 

proč člověk hodnotí souhlasné články lépe než nesouhlasné, se potvrdil u všech 

hodnocených proměnných. Tento jev se rovněž projevuje u některých informantů 

z kvalitativních rozhovorů. Jejich názor na téma prezentované v článku se promítal do 

celkového hodnocení i dílčího posuzování textu. Zjištění z experimentu shrnuje Graf 34 pro 

článek „Virus“ a Graf 35 pro článek „Erouška“.  

 

Graf 34 Odlišné vnímání článku „Virus“ na 

základě shody s názorem respondenta 

(n=979)  

 

Graf 35 Odlišné vnímání článku „Erouška“ 

na základě shody s názorem respondenta 

(n=979)  

 

V případě textů o aplikaci eRouška a chytré karanténě jsme se setkali se zajímavým jevem. 

Porovnáme-li obě varianty článku „erouška“, sledujeme významné rozdíly mezi 

jednotlivými verzemi. Ukázalo se, že článek „erouška: špionážní“ je obecně hodnocen hůře 
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než protikladná verze. To znamená, že jej negativně nehodnotí pouze „nekorespondující“ 

skupina lidí, ale nižší hodnocení získává také u té „korespondující“ Patrné to je například u 

posuzování důvěryhodnosti a užitečnosti. Předpokládáme, že článek o špionážní aplikaci 

v lidech evokuje typické falešné zprávy či konspirační teorie, proto jsou skeptičtější při 

hodnocení a z toho důvodu jej i v případě souhlasu hodnotí hůře. Takto významné rozdíly v 

hodnocení konkrétních článků zdůrazňují důležitost využití více typů článků v podobných 

výzkumech. Díky tomu můžeme říct, že lidé nejsou skeptičtí ke všem článkům, tato 

nedůvěra se prokazuje pouze u určitých typů článků. 

Kvantitativní část výzkumu tedy potvrdila hypotézy, které zkoumají vliv na hodnocení 

konkrétních charakteristik. Souhrnná zjištění znázorňují graf 29 a graf 30. Lidé byli 

skeptičtější vůči nesouhlasným článkům, hypotéza H1 byla proto potvrzena. Souhlasné 

články byly hodnoceny jako méně zaujaté, dobře pracující s daty a užitečné, což potvrzuje 

hypotézy H2a, H2b a H2c. Zprávy nekorespondující s postojem respondenta byly častěji 

označovány jako fake news, H3 byla proto potvrzena. Neprokázala se významnější 

souvislost mezi postojem a pocitem, že už danou zprávu respondenti viděli. Vysledovali 

jsme sice určitý, nepříliš výrazný trend, který naznačuje mírnou souvislost, náš výzkum 

nemůže však považovat tuto hypotézu za potvrzenou, tudíž hypotéza H4 nebyla potvrzena. 

Stejně tak nebyla potvrzena ani hypotéza H5, která sledovala vliv vzdělání na posuzování 

důvěryhodnosti textů. Nebyly nalezené významnější rozdíly mezi tím, zda byl respondent 

vysokoškolsky vzdělaný nebo bez vysokoškolského vzdělání. 
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Závěr 

Tématem této diplomové práce bylo vnímání a posuzování mediálních obsahů pohledem 

jejich příjemců. Kladli jsme si za cíl popsat způsoby konzumace mediálních obsahů a nalézt 

souvislosti, které mohou posuzování informací ovlivnit. Výzkum jsme realizovali 

prostřednictvím kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů a kvantitativního online 

experimentu.  

Z práce vyplývá, že problematika falešných zpráv je komplexní jev, který nejen že není stále 

dostatečně prozkoumán ze všech úhlů, ale u kterého se míchají vědecké a akademické popisy 

s vysvětlením ze strany společnosti. V důsledku toho dochází k nadužívání pojmu fake news, 

který ztrácí svůj původní význam a v současnosti funguje více jako nástroj pro označení 

tvrzení v rozporu s postojem jedince, což vyplývá i z experimentu realizovaném v rámci 

kvantitativní části výzkumu. Jedinci, kteří hodnotili nesouhlasný článek, jej ve větší míře 

označovali jako fake news. Tato tendence se prokázala také v opačném případě – článek, se 

kterými lidé souhlasili, byl označován jako fake news méně často. Tento jev se projevuje 

také při hodnocení dalších vlastností článků, jako je například důvěryhodnost, které jsme 

v teoretické části popsali v souvislosti s důvěrou v média. V kontextu kvalitativního 

výzkumu byly odhaleny tendence příjemců ignorovat celkové vyznění textu a způsob podání 

informací u článků, které prezentují myšlenky v souladu s názorem jedince.  

Jedním z přístupů, jak bojovat s falešnými zprávami je celkového zkvalitnění mediálních 

obsahů. (Beckett, 2018) Konstantní zlepšování práce se zdroji, kritické zhodnocování 

informací, přinášení bohaté informační hodnoty, prezentace protistran a další aspekty, které 

jsou podle našich zjištění žádoucí, přinesou hodnotnější zážitek z mediální konzumace a 

mohou navrátit důvěru v tradiční média. Z výzkumu vyplývá, že příjemci důvěřují svému 

prvnímu dojmu, novináři by jim tedy měli poskytnout dobrý první dojem, pod jehož 

povrchem se však neskrývá žádný vedlejší záměr. Definováním toho, co je kvalitní a co 

naopak není kvalitní může pomoci rozpoznat, kde je problém. Z tohoto důvodu jsme se 

v analýze zaměřili především na vnímání kvalitních obsahů oproti těm nekvalitním.  

Během rozhovorů jsme jedincům předkládaly různé typy článků, které byly záměrně 

vybrány tak, aby každý z nich disponoval jinými charakteristikami – byly zaměřené na jiné 

aspekty, prezentovaly informace odlišnými způsoby nebo se odlišovaly v práci se zdroji. 
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Ukázalo se, že to vše má vliv na to, jakým způsobem informanti články posuzovali.  

Kvalitativní výzkum odhalil vzájemných vztah mezi hodnocením kvality a důvěryhodnosti. 

To, co informanti hodnotili jako kvalitní, jim ve většině případech přišlo důvěryhodné. 

Nicméně kvalita častěji odkazovala ke způsobu prezentace informace, k celkovému vyznění 

článku, obsahu a formě, kdežto důvěryhodnost se týkala spíše použití zdrojů a nezaujaté 

prezentace faktů či podloženému využití názorů. Právě zaujatost, nedostatek zdrojů, citově 

zabarvený text, případně použití nespisovného a emotivního jazyka jsou aspekty snižující 

celkovou kvalitu/důvěryhodnost článku. Kvalita článku je rovněž snižována 

nesrozumitelným podáním informací, případně kombinací nesouvisejících informací. Jako 

nekvalitní texty jsou často označovány bulvární texty, jejichž cílem je vyvolat určité emoce.  

Ačkoliv by se dalo předpokládat, že falešné zprávy budou jedinci členit do kategorie 

nekvalitních obsahů, jejich přiřazení není příliš jasné. Spíše se zdá, že stojí mimo. Falešné 

zprávy jsou často dávány do vztahu ke konspiračním teoriím, poplašným zprávám a 

bulvárním textům, což se projevuje při vnímání toho, co falešné zprávy jsou. Oproti 

nekvalitním obsahům jsou falešné zprávy definovány svou nebezpečností a mírou 

manipulace s pravdou.  

Celkově informanti články posuzují na základě práce se zdroji a informacemi, 

profesionality, způsobu prezentace faktů či názorů, informační hodnoty a celkového tónu 

článku. Velkou roli hraje také to, jak text na informanty na první pohled působí. Zásadním 

zjištěním je odhalení významné důležitosti, kterou informanti přikládají zdrojům a celkové 

práci se zdroji. Dá se říct, že zdroje jsou tím, co tvoří kvalitní a důvěryhodnou žurnalistiku. 

Jedná se o prvek, který prostupoval všemi výpověďmi a byl hlavním kritériem při 

posuzování kvality a důvěryhodnosti. V souvislosti se zdroji informanti řeší zejména jejich 

dohledatelnost. Z výpovědí vyplývá, že jedinci vyžadují odkazování na konkrétní, 

specifikované zdroje. Články, které podle informantů pracují dobře se zdroji, jsou 

hodnoceny jako kvalitnější, tím se však také snižuje ochota informanta zprávu si ověřit. 

Zdroje totiž vyvolávají dojem důvěryhodnosti textu a zvyšují jeho profesionalitu, což jsou 

podstatná kritéria ovlivňující hodnocení celkové kvality zprávy. Pocit dostatečného 

„zdrojování“ ukazuje, že novinář odvedl svou práci dobře, proto není třeba zprávu dále 

ověřovat. Roli zde hraje i celkově nízká ochota „obětovat“ ověřování čas a energii. Z tohoto 

důvodu mohou být takové články vnímány jako užitečnější, jelikož příjemci „šetří“ čas, 
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který by do ověřování musel věnovat. Tento jev se více stupňuje, pokud je informace 

zaštítěna mediálně známým odborníkem, což může být problematické při posuzování 

nekvalitních a falešných obsahů. Ty často fungují na zneužívání této „důvěry“ příjemců 

v odborníky či známé osoby.  

Proces ověřování informanti charakterizují jako činnost vyhledání dodatečných informací 

k tématu z různých internetových zdrojů s cílem vytvořit si na věc vlastní názor. Znalosti 

týkající se procesů ověřování jsou se mezi jednotlivci téměř totožné. Co se však liší, je jejich 

ochota ověřovat, která je obecně spíše nízká. Proces ověřování je pro tuto skupinu příjemců 

charakteristický spíše povrchovým vyhledáváním informací než verifikací konkrétních 

tvrzení, i když se najdou výjimky. Informanti se shodují na tom, že v běžném životě 

zpravodajské texty příliš neověřují, věří svému vlastnímu úsudku. Důvody pro neověřování 

jsou obvykle stejné – jedná se o činnost časově náročnou, která vyžaduje určité úsilí. 

Případná potřeba ověření roste se zájmem o téma a jeho důležitostí a závažností. Proces 

ověřování je tedy silně ovlivněn tématem a tím, zda může mít informace významný dopad 

na jedince či jeho okolí. V procesu ověřování hrají důležitou roli také osoby z blízkého okolí 

informanta, kteří fungují jako názoroví vůdci. Někteří jedinci často zmiňují, že spíše než 

vyhledávání dodatečných informací, se obracejí na osoby z blízkého okolí, u kterých zjišťují 

názor na danou věc.  

Z rozhovorů vyplynuly také některé kognitivní předpojatosti, například konfirmační 

zkreslení, jehož vliv jsme následně zkoumali prostřednictvím online experimentu. Projevil 

se fakt, že falešné zprávy odpovídají na něčí touhu potvrzovat si názor. Prostřednictvím 

náhodného dotazování jsme respondenty vyzvali, aby ohodnotili fiktivní články, vzniklé 

pouze pro potřeby výzkumu. Respondenti posuzovali důvěryhodnost, pravdivost, práci 

s daty, zaujatost, užitečnost a zda je článek „fake news“. Z analýzy dat jsme zjistili, že postoj 

respondenta vůči epidemii koronaviru přímo ovlivňuje hodnocení článků. V případě, že 

článek korespondoval s názorem respondenta, získal v průměru pozitivnější hodnocení než 

článek, který byl v rozporu s názorem. Opačně se to projevilo u pojmu fake news. 

Nesouhlasné články byly v průměru označovány více jako „fake news“ než ty souhlasné.  

Náš výzkum nepotvrdil hypotézu měřící souvislost mezi postojem respondenta a pocitem, 

že se již s fiktivním článkem setkal. Byl zde nalezen pouze mírný trend, který by si jistě 

zasloužil další prozkoumání, naše analýza hypotézu však nepotvrdila. Rovněž nebyla 
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potvrzena hypotéza o vlivu vysokoškolského vzdělání na hodnocení důvěryhodnosti.  

Lidé mají tendenci posuzovat články podle svého názoru a využívat kritické myšlení pouze 

tam, kde se jim to hodí. Z výpovědí informantů z rozhovorů vyplývá, že často nechávají své 

rozhodnutí na „selském rozumu“. Člověk nikdy nebude schopen rozeznat všechny 

manipulace a nepravdy, je však důležité být v aplikaci kritického myšlení důsledný a vnímat 

různé působení problematických obsahů. Kvalitativní rozhovory ukázaly, že ačkoliv každý 

jedinec přistupuje k článkům individuálně, zaměřuje se na jiné aspekty a všímá si jiných 

prvků a manipulativních technik, ve finále může dojít k podobným závěrům ve smyslu 

pochopení toho, jak s ním text manipuluje, jak ho ovlivňuje. Fakt, že člověk využije pro 

posuzování obsahů vlastní zkušenosti a znalosti rozhodně není na školu, pokud nemají hlavní 

slovo emoce, pod vlivem kterých lidé ztrácí rozumovou složku myšlení a rozhodují se 

intuitivně.  

Práce může být přínosem nejen pro další akademická zkoumání, své uplatnění může nalézt 

také na úrovni praktické. Výzkum může být základem pro další výzkumné projekty 

zabývající se lidským faktorem v problematice nekvalitní žurnalistiky. Další výzkumy se 

mohou podrobněji zaměřit na jednotlivé aspekty – například zkoumat vliv prvků (jako je 

odkazování na odborníky, vědecká terminologie a odvolávání se na známé instituce) 

zvyšující důvěryhodnost falešných zpráv. Rozhovory pootevřely otázku užitečnosti 

mediálních obsahů, která se sice příliš neprojevila, mohla by se však stát předmětem 

zkoumání dalších studií. Mimo jiné výzkum může sloužit také jako pomůcka pro samotné 

příjemce. Naším neskromným přáním je, aby příjemci využili zjištění z této práce jako 

reflexi působení určitých jevů a uvědomění si křehkosti vlastního úsudku a nutnosti zaměřit 

se na kritickou práci s informacemi.  
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Summary 

The diploma thesis was focused on the perception and assessment of media content from the 

perspective of their recipients. The research was conducted through qualitative semi- 

structured interviews and a quantitative online experiment.  

The results of the qualitative inquiry have shown a two-way relation between the evaluation 

of quality and credibility. In general, informants assess articles based on the occurrence of 

sources, professionalism, the way of presentation of facts or opinions, information value, 

and the overall character of the article. Bias, lack of resources, or the use of non-literary and 

emotional language are the aspects that reduce the overall quality/credibility of the article. 

The quality of the article is also decreased by the obscure presentation of information, or by 

the combination of unrelated information. Low-quality articles are also often referred to as 

tabloids, whose aim is to induce certain emotions. 

According to recipients, resources are the main criteria for assessing quality and credibility. 

In connection with the resources, their traceability is addressed in particular. Well-sourced 

articles are rated as better, but this also reduces the informant's willingness to verify the 

news. The resources give the impression of the credibility of the text and increase its 

professionalism, which are essential criteria influencing the assessment of the overall quality 

of the content. The feeling of sufficient "sourcing" shows that the journalist did his job well, 

so there is no need to further verify the information. The low willingness to "sacrifice" time 

and energy for verification also plays an important role in general. 

Informants define the verification process as the activity of finding additional information 

on a topic from various Internet sources to form their own opinion on the matter. Knowledge 

of verification processes is almost identical among individuals. What differs, is their 

willingness to verify, which is generally rather low. Informants agree that in everyday life 

they do not verify news information too much, they believe in their judgment. The reasons 

for not verifying are usually the same – it is a time-consuming activity that requires some 

effort. The potential need for verification grows with interest in the topic and its importance 

and severity. People who are close to an informant and who act as opinion leaders also play 

an important role in the verification process. 
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The interviews also revealed some cognitive biases, such as confirmatory bias, whose 

influence we subsequently examined through an online experiment. We affirmed that false 

news responds to someone's desire to confirm their opinion. Within the research 

characteristics such as credibility, truthfulness, working with data, bias, usefulness and 

whether the article is "fake news" were assessed. According to the data analysis, the 

respondent's attitude towards the coronavirus epidemic directly influences the evaluation of 

the articles. If the article corresponded to the respondent's opinion, it received, on average, 

a more positive evaluation than the article that conflicted with the respondent's belief. The 

opposite effect was reflected in the term of fake news. The articles in the conflict were, on 

average, referred to as "fake news" than compliant ones. In the context of qualitative 

research, the tendencies of the recipients to ignore the overall character of the text and the 

way of presenting information in articles that present ideas by the individual's opinion, were 

revealed. 

Our research did not confirm the hypothesis measuring the connection between the 

respondent's attitude and the feeling that he had already encountered a fictional article. Only 

a slight trend was found here, which would certainly deserve further investigation, but our 

analysis did not confirm the hypothesis. The hypothesis of the influence of higher education 

on the assessment of credibility was also not confirmed. 

People tend to judge articles according to their opinion and use critical thinking only where 

it suits them. The statements of the informants from the interviews show that they often leave 

their decision to "common sense."  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Podklady pro polostrukturované rozhovory (text) 

Zdroje článků využitých ve výzkumu 

Článek 1: ČTK, 2020. Koronavirus v Itálii už na podzim loňského roku? Italští vědci 

zkoumají novou hypotézu. Irozhlas.cz [online]. Praha: Český rozhlas [cit. 2020-03-01]. 

Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/italie-koronavirus-covid-19-

kde-se-objevil-kdy-se-rozsiril-prvni-pripady-v_2003261822_ban  

Článek 2: AE News, 2020. Česká molekulární bioložka podrobně vysvětlila, proč zastává 

názor, že Coronavirus vznikl v laboratoři. Aeronet.cz [online]. [b.m.]: American European 

News. [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka-

podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-vznikl-v-laboratori-ale-v-usa-se-

kvuli-tomu-strhl-poprask-do-takove-miry-ze-na-serveru-nature-medicine-se-objevil/  

Článek 3: Anon., 2020. Máme “důkazy”, že chemtrails obsahují koronavirus! Az247.cz 

[online]. [b.m.]: Az247.cz [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://az247.cz/mame-dukazy-

ze-chemtrails-obsahuji-koronavirus/  

Článek 4: Anon., 2020. Vědci předpověděli malou dobu ledovou. Co když Greta bude 

muset zpátky do školy? Kdepak, reaguje Šichtářová. Cz.sputniknews.com [online]. [b.m.]: 

Rusko dnes [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://cz.sputniknews.com/svet/2020020511460569-vedci-predpovedeli-malou-dobu-

ledovou-co-kdyz-greta-bude-muset-zpatky-do-skoly-kdepak-reaguje/  

Článek 5: (roš), 2015. Lidstvo zřejmě čeká nová malá doba ledová. Novinky.cz [online] 

Praha: Borgis, a.s. [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-

skoly/clanek/lidstvo-zrejme-ceka-nova-mala-doba-ledova-331750 

Článek 6: PALATA, Luboš, 2015. Užijte si horko. Blíží se doba ledová. MF Dnes. 

[online] Praha: MAFRA [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://scan.newtonmedia.eu/getImage2.aspx?r=aWQ9ZDYxMTVlMWQtNTI3NS00YzQ

yLTgwMGEtODFhODVlMjgxN2RhJndrej0yMDE1TTE5MEExMEE=  

Otázky a okruhy k rozhovoru 
- Co od médií očekáváte? Co je podle vás 

úkolem médií? 

- Jaká média považujete za důvěryhodná?  

- Jaký je váš postoj k médiím? (pozitivní, 

negativní, neutrální) 

- Jaká témata sledujete? 

Posuzování předložených textů 

A. Sada č. 1 „Koronavirus“ (články 1-3) 

Článek 1: Koronavirus v Itálii už na podzim 

loňského roku 

- Jak na vás článek působí? Proč?  

o Jaké emoce/pocity ve vás článek vzbudil? 

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/italie-koronavirus-covid-19-kde-se-objevil-kdy-se-rozsiril-prvni-pripady-v_2003261822_ban
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/italie-koronavirus-covid-19-kde-se-objevil-kdy-se-rozsiril-prvni-pripady-v_2003261822_ban
https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka-podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-vznikl-v-laboratori-ale-v-usa-se-kvuli-tomu-strhl-poprask-do-takove-miry-ze-na-serveru-nature-medicine-se-objevil/
https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka-podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-vznikl-v-laboratori-ale-v-usa-se-kvuli-tomu-strhl-poprask-do-takove-miry-ze-na-serveru-nature-medicine-se-objevil/
https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka-podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-vznikl-v-laboratori-ale-v-usa-se-kvuli-tomu-strhl-poprask-do-takove-miry-ze-na-serveru-nature-medicine-se-objevil/
https://az247.cz/mame-dukazy-ze-chemtrails-obsahuji-koronavirus/
https://az247.cz/mame-dukazy-ze-chemtrails-obsahuji-koronavirus/
https://cz.sputniknews.com/svet/2020020511460569-vedci-predpovedeli-malou-dobu-ledovou-co-kdyz-greta-bude-muset-zpatky-do-skoly-kdepak-reaguje/
https://cz.sputniknews.com/svet/2020020511460569-vedci-predpovedeli-malou-dobu-ledovou-co-kdyz-greta-bude-muset-zpatky-do-skoly-kdepak-reaguje/
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/lidstvo-zrejme-ceka-nova-mala-doba-ledova-331750
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/lidstvo-zrejme-ceka-nova-mala-doba-ledova-331750
https://scan.newtonmedia.eu/getImage2.aspx?r=aWQ9ZDYxMTVlMWQtNTI3NS00YzQyLTgwMGEtODFhODVlMjgxN2RhJndrej0yMDE1TTE5MEExMEE=
https://scan.newtonmedia.eu/getImage2.aspx?r=aWQ9ZDYxMTVlMWQtNTI3NS00YzQyLTgwMGEtODFhODVlMjgxN2RhJndrej0yMDE1TTE5MEExMEE=
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Proč si myslíte, že to tak je?  

- Jak byste zhodnotil/a kvalitu článku? Proč?  

- Jak hodnotíte důvěryhodnost článku? Proč?  

- Přijde vám faktická stránka textu 

dostačující? Proč? 

o Na co jste se při čtení článku soustředil/a?  

o Zarazilo vás něco při čtení článku?  

o Chybí vám v článku nějaké informace? 

Článek 2: Koronavirus je biologická zbraň 

- Jak na vás článek působí? Proč?  

o Jaké emoce/pocity ve vás článek vzbudil?  

- Jak byste zhodnotil/a kvalitu článku? Proč?  

- Jak hodnotíte důvěryhodnost článku? Proč?  

- Přijde vám faktická stránka textu 

dostačující?  

- Na co jste se při čtení článku soustředil/a? 

- Je něco, co vás třeba zaujalo nebo zarazilo 

při článku? 

- Chybí vám v článku nějaké informace? 

Článek 3: Máme „důkazy“, že chemtrails 

obsahují koronavirus! 

- Jak na vás článek působí?  Jaké 

emoce/pocity ve vás článek vzbudil? Proč? 

- Liší se vnímání toho článku od předchozích?  

- Jak hodnotíte důvěryhodnost článku? Proč?  

- Na co jste se při čtení článku soustředil/a? 

- Je něco, co vás třeba zaujalo nebo zarazilo 

při článku? 

Otázky pro všechny články: 

- Co si myslíte o článcích celkově?  

o Vnímáte nějaké rozdíly mezi články? V čem 

se shodují? 

o Cítil/a jste se při čtení článků rozdílně? 

- Chybí vám v některém z článků nějaké 

informace? 

- Cítíte, že by první článek ovlivňoval způsob, 

jakým jste nahlížel/a na ten druhý a třetí?  

- Vyhledával/a jste cíleně při čtení nějaké 

prvky, aspekty u nějaké z článků? 

- Je něco, co vás na článcích (na jednom z 

článku) zaujalo, překvapilo, zarazilo?  

KVALITA A DŮVĚRYHODNOST 

- Obsahuje některý z článků prvky, které by 
mohly být vnímané jako problematické? Z 

hlediska kvality a důvěryhodnosti (prvky 

snižující kvalitu/důvěryhodnost článku) 

Doplňující: 

- Cítíte se nějakým z článků ovlivněný/á? 

Kterým? Jak? 

- Co vám utkvělo v hlavě po přečtení článků? 

Na co si vzpomenete jako první v souvislosti 

s jedním z článků? 

B. Sada 2 „Doba ledová“ (články 4-6) 

Článek 4: Vědci předpověděli malou dobu 

ledovou  

- Jak na vás článek působí? Proč?  

- Jak byste zhodnotil/a kvalitu článku? Proč?  

- Jak hodnotíte důvěryhodnost článku? Proč?  

- Přijde vám faktická stránka textu 

dostačující?  

- Čeho jste si v článku všímal/a? 

- Zarazilo vás něco při čtení článku?  

Článek 5: Lidstvo zřejmě čeká nová malá 

doba ledová + Článek 6: Užijte si horko. 

Blíží se doba ledová 

- Co si o těchto zprávách myslíte? Jaký máte 
z článků pocit? Působí na vás jinak než ten 

první?  

o Vnímáte nějaké shody mezi těmi články?  

- Chybí vám v některém z článků nějaké 

informace? 

- Změnil se nějak váš pohled na první článek, 

poté co jste četl/a ty následující? 

- Na co jste se při čtení článků zaměřoval/a? 

KVALITA A DŮVĚRYHODNOST 

- Který z článků vnímáte jako nejkvalitnější? 

Proč? (nejdůvěryhodnější?) 
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- A který vám přijde naopak, že není kvalitní?  

- Obsahuje některý z článků prvky, které by 

mohly být vnímané jako problematické? Z 
hlediska kvality a důvěryhodnosti (prvky 

snižující kvalitu/důvěryhodnost článku) 

- Cítíte se nějakým z článků ovlivněný/á?  

POSUZOVÁNÍ VŠECH ČLÁNKŮ 

- Co je pro vás kvalitní zpráva?  

- Které z těch článků byste označil/a za 
kvalitní zprávu? Proč? V čem jsou kvalitní? 

(nejdůvěryhodnější?) 

o A který vám přijde naopak, že není kvalitní? 

Podle čeho soudíte?  

- Označil/a byste některý z textů za 

problematický? Proč? 

o Co by mohlo zvýšit kvalitu tohoto článku? 

o Co si myslíte, že snižuje kvalitu zpráv?  

- Označte ty články, které jsou podle vás 

fakticky podložené. 

- Které z článků byste označil/a za opak 

kvalitní zprávy? Proč jste vybral/a tyto? 

- Kterým z textů se cítíte nejvíce ovlivněný?  

Doplňkový rozhovor 

OVĚŘOVÁNÍ 

- Kdybyste na tento text narazil/a v médiích, 

ověříte si jej? 

- Představte si, že si text musíte ověřit. Jak 

byste postupoval/a?  

- Co se při ověřování informací snažíte zjistit? 

- Proč jste zvolil/a zrovna tento postup?  

- Ověřujete si zprávy, které čtete?  

- Jakým způsobem informace ověřujete?  

- Co pro vás znamená ověřování? 

- Můžete popsat způsob, jakým rozhodujete o 

tom, co je a co není pravda v online prostředí 

(zejména na sociálních sítích)?  

- Co by vás vedlo k ověření nějaké informace?  

VNÍMÁNÍ FALEŠNÝCH ZPRÁV 

- Jak byste definoval/a pojem falešná zpráva? 

o Co se vám při tomto pojmu vybaví jako 

první? 

o Jak tuto problematiku vnímáte? 

- Můžete svými slovy popsat rozdíl mezi 

skutečnou a falešnou zpráva (mezi kvalitní a 

nekvalitní zprávou)? 

- V jaké souvislosti jste pojem slyšel/a? 

- Mohou být falešné zprávy užitečné? Která z 

těch zpráv vám přišla užitečná?  

- Mohou být falešné zprávy pravdivé? 

- Které z těchto textů byste označil/a za falešné? 

o Cítíte se texty nějak ovlivněný/á? Jaké 

emoce/pocity ve vás vyvolávají?  

- Jaké mediální obsahy vnímáte jako 

problematické? 

DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY K TEXTŮM: 
Otázky, které nemusí být nutně položeny.  

- Co považujete za důvěryhodný zdroj? 

- Jaké jsou podle vás znaky důvěryhodného 

zdroje?  

- Čelíte nějakým problémům při posuzování 

důvěryhodnosti zpráv publikovaných na 

sociálních sítích či online webech? 

- Čeho si obvykle u zpráv, které konzumujete, 

všímáte?  

- Vnímáte rozdíl při konzumaci/čtení zpráv ze 

zdrojů, které znáte, oproti těm, které jsou pro 

vás neznámé (například jste na stránce úplně 

poprvé)? 

- Proč jsou pro vás zdroje důležité? 

ZÁVĚR 

o Uvědomil/a jste si něco během rozhovoru?  

o Zanechal ve vás rozhovor nějaké pocity?  

o Chtěl/a byste něco dodat k tomuto tématu? 

o Máte nějaké dotazy? 
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Příloha č. 2: Kategoriální systém procesu kódování54 (tabulka)  

Kategorie Subkategorie Vlastnost Dimenze 

Hodnocení 

obsahu 

 

První dojem 
 

Nelze hodnotit 

 
kvalitní - nekvalitní 

důvěryhodný - nedůvěryhodný 

Typ zprávy 

Falešná zpráva 

 
Bulvární zpráva 

Poplašná zpráva 

Satira  

Forma 

Podloženost informací důkazy - spekulace 

Nezaujatost 
jednostranný - pohled více 

stran 

Profesionalita  

Posuzování 

obsahu 

Informační hodnota 
 vysoká – nízká 

fakta vs. názory názorové – informativní 

Forma 

tón článku citově zabarvený – neutrální 

způsob podání 

styl psaní 
profesionální – amatérský 

Formální aspekty  

Práce se zdroji 
Konkretizace 

anonymní – specifikovaný 
Dohledatelnost 

Vlivy na posuzování 

Obsah 

 
Styl prezentace 

Osobní 

Téma 

Ověřování 

 Ochota  neaktivní - proaktivní 

Postupy ověřování 
Vyhledávání více zdrojů 

 
Názor okolí 

Předpoklady 

zájem o téma 

 

čas 

dostupnost ověření 

důvěra v médium 

zdroj 

charakteristika informanta 

jako konzumenta médií 

důležitost/závažnost 

tématu - dopady 

potřeby 

Význam ověřování 

úsilí-náročnost, věnování 

času 

 
informace z více zdrojů 

validace názorů-

potvrzení/vyvracení - 

ověřování argumentů 

Falešné 

zprávy 

 přirovnání k typu obsahu  

záměr Informativní - manipulativní 

Obsah  

Forma 

délka 

 Práce s informacemi 

Práce se zdroji 

Dopad na lidi Užitečnost  

 
54 Tabulka obsahuje pouze kategorie a subkategorie, které byly zohledňovány během analýzy a interpretace. 
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nebezpečí 

Role médií 

Vztah k médiím 
 Pozitivní–negativní 

Skepticismus  

Funkce médií 
Očekávání 

 
Důvod konzumace 

Role 

příjemců 

Individualizovaný 

přístup k informacím 

Způsob čtení 
celek – filtrování 

cílené – necílené 

Způsob posuzování 

obecnější – konkrétnější 

racionální – pocitové 

konzistentní – nekonzistentní 

Já vs. ostatní  

První dojem  

Užitečnost 
užitečný – neužitečný 

ovlivněný – neovlivněný 

Vliv na názor 
Potvrzení názoru  

Vytvoření názoru 

 

Příloha č. 3: Ukázka části okódovaného rozhovoru v první fázi (fotografie) 
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Příloha č. 4: Ukázka dotazníkového šetření – verze A (obrázek) 
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Příloha č. 5: Fiktivní články využité v experimentu (obrázek) 
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Příloha č. 6: Ukázka datové matice experimentálního výzkumu (obrázek) 
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Příloha č. 7 Porovnání průměrného hodnocení vlastnostní článku na základě souladu 
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s názorem respondenta (tabulka) 
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