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Anotace 

Práce popisuje příjímání informací o politice a veřejném dění ve filtračních bublinách 

v prostředí Facebooku. Snaží se poukázat na nový fenomén filtračních bublin, který může 

mít dopad na kvalitu politické informovanosti občanů. Vzhledem k tomu, že dobrá 

politická informovanost je podle teorie zastupitelské demokracie podmínkou fungování 

demokracie, zamýšlí se, zda může informační izolace v podobě filtračních bublin nepřímo 

ovlivnit i kvalitu demokracie. Popisuje, jak facebookový algorimus napomáhá informační 

izolaci uživatelů a u dvou názorových skupin, příznivců a odpůrců současného premiéra 

Andreje Babiše, ukazuje rozdíly v přijímání informací v různých filtračních bublinách. 

Obsahová analýza příspěvků v obou facebookových skupinách a analýza rozhovorů 

s jejich členy ukazuje, že názorové skupiny se při přijímání informací o politice a veřejném 

dění liší například v pestrosti přijímaných informací, kvalitě zdrojů informací, důvěře ve 

veřejnoprávní a tradiční média nebo zájmu o diskuzi. Naopak společnými jevy v přijímání 

informací o politice a veřejném dění je například nárůst důležitosti Facebooku jako 

informačního zdroje, přechod z aktivního vyhledávání informací na pasivní konzumaci 

personalizovaného obsahu nebo silná negativní emoce, nejčastěji vztek, jako hlavní 

motivace pro započetí diskuze v prostředí Facebooku. 

Annotation 

This thesis describes the acceptance of information about politics and public life in filtered 

bubbles through Facebook. It tries to show the new phenomenon of filtered bubbles, which 

may have an impact on the quality of the information awareness of the general citizenry. 

Considering that theories of representative democracy usually describe well-informed 

citizens as one of the conditions of a functional democracy, the thesis considers whether or 

not informational isolation caused by the bubbles may have an impact on the quality of 

democracy in a given country. It goes on to describe how the Facebook algorithm helps to 

informationally isolate users in two distinct groups – fans and opponents of the Czech 

Prime Minister, Andrej Babiš. It shows the difference in the reception of information in 

different informational bubbles. A content analysis of posts in both Facebook groups, 

paired with an analysis of interviews with participants, shows that opinion groups differ in 

their reception of information, meaning that they also differ in the diversity of information 

received, the quality of info, the trust in public service media and a willingness to discuss. 
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Conversely, common themes in reception of information include a growth in the 

importance of Facebook as a media source, a transition from active searches for 

information to passive consumption of personalized content, or strong negative emotions 

such as anger as a main motivator for the start of a discussion on Facebook.  

 

Klíčová slova 

politická informovanost, filtrační bubliny, facebookový algoritmus, konfirmační zkreslení, 

názorové facebookové skupiny, teorie zastupitelské demokracie, Andrej Babiš 

Keywords 

political knowledge, filter bubbles, facebook alghorithm, confirmation bias, opinion 

groups, theory of representative democracy, Andrej Babiš 
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2 Úvod 
Při výběru tématu jsem přemýšlela nad příčinami některých problémů, které naše 

společnost aktuálně řeší a potýká se s nimi. U některých jsem našla společného 

jmenovatele, občané jsou špatně informováni o politice a veřejném dění, případně mají 

informace zavádějící či jednostranné. V důsledku toho si nemohou pragmaticky vybírat své 

politické zástupce, kteří budou zastupovat jejich skutečné zájmy a nemohou je efektivně 

kontrolovat. A tím je narušen princip zastupitelské demokracie. Proto jsem se ve své práci 

rozhodla zkoumat aspekty, které mohou právě kvalitu politické informovanosti občanů a 

nepřímo i kvalitu demokracie ovlivňovat. Konkrétně jsem vybrala poměrně nový jev, jehož 

význam bude ale podle mého soudu v budoucnu růst, i když se zatím může zdát marginální 

a velmi abstraktní. Jde o přijímání informací o politice a veřejném dění ve filtračních 

bublinách v prostředí Facebooku. Jev filtračních bublin, tedy informační izolace v online 

prostředí, zatím není příliš prozkoumán. Vzhledem k dynamičnosti tohoto poměrně nového 

fenoménu mi proto připadá relevantní zkoumat, jak může proměnit procesy přijímání 

informací o politice a veřejném dění. Fenomén budu zkoumat ve dvou konkrétních 

názorových skupinách uživatelů Facebooku. Jde o skupiny s opozičním názorem, 

konkrétně příznivce a odpůrce současného premiéra Andreje Babiše. Takový výběr by měl 

zajistit, že bude možné popsat podobnosti a rozdíly v příjímání informací u dvou 

specifických skupin obyvatel.  
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3 Cíle a otázky 
Hlavním cílem mé práce je zmapovat a popsat vliv filtračních bublin v prostředí 

Facebooku na procesy příjímání informací o politice a veřejném dění a taky rozdíly a 

podobnosti v procesech přijímání informací o veřejném dění a politice u dvou specifických 

skupin obyvatelstva. 

Mými výzkumnými otázkami je: Jak mění procesy přijímání informací o politice a 

veřejném dění nové technologie a sociální sítě jako například Facebook? Jak funguje 

příjímání informací o politice a veřejném dění ve dvou různých filtračních bublinách? Jak 

uzavřené jsou tyto dvě filtrační bubliny? Jak se liší vnímání informačních zdrojů, médií, 

důležitosti diskuze s názorovým oponentem, osoby Andreje Babiše a opačných názorových 

skupin ve dvou různých filtračních bublinách? 

4 Data a metody 

4.1 Research design 

Moje šetření bude zaměřeno na problematiku přijímání informací o politice a veřejném 

dění ve dvou filtračních bublinách. Můj výzkumný přístup bude kvalitativní. Konkrétně 

půjde o případovou studii sociálních skupin.1 Zkoumány budou instrumentální případy, 

takže snahou práce je obecný jev popsat na dvou zkoumaných případech, které jej 

reprezentují.2 Záměrem je explorační popis, tedy popis struktury a souvislostí u tohoto 

fenoménu. Z hlediska času půjde o průřezové šetření, protože mě zajímá aktuální stav 

věci.3 Cílovou populací mého šetření jsou dvě facebookové skupiny, které sdružují 

uživatele podle jejich názorového zaměření. První z nich nese název Lumpenkavárna4 a 

 

1 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. 

2 STAKE in HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, 

přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. 

3 tamtéž 

4 Lumpenkavárna. Facebook [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/groups/667952596635885 

https://www.facebook.com/groups/667952596635885
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druhá Babiš je náš premiér! <35, obě skupiny mají více než deset tisíc členů. Důvody, proč 

jsem zvolila právě tyto dvě, popíšu v této kapitole níže. Cílová populace je totožná se 

základním souborem, protože jsem zatím nenarazila na překážku, která by mi bránila 

kontaktovat kteréhokoliv člena těchto skupin a celá cílová populace je tak pro mé šetření 

dosažitelná. Oporou výzkumu jsou seznamy členů těchto skupin. Jednotkou výzkumu je 

uživatel Facebooku a současně člen jedné z vybraných facebookových skupin. 

Respondenty jsem vybrala stratifikovaným náhodným výběrem. Velikost vzorku závisela 

na tom, při jakém počtu rozhovorů se data začnou opakovat, tedy dojde k nasycení vzorku 

a taky na ochotě potencionálních respondentů rozhovor provést. Snahou bylo mít mezi 

respondenty podobný počet respondentů obou skupin a obou pohlaví, dále v každé skupině 

vybrat respondenty různého věku, z různých krajů a různého vzdělání. 

Mým klíčovým konceptem je informační či filtrační bublina. Ve své práci budu používat 

pojem filtrační bublina, který je autory typicky používaný, pokud jde o online prostředí.6,7 

Pojem podrobně vysvětlím níže v textu. 

Tyto dvě konkrétní facebookové skupiny jsem vybrala, protože se jedná se o názorové 

skupiny, které zastávají opačný postoj k osobě Andreje Babiše, a tak by mohly být dobře 

ilustrativní v tom, zda existují rozdíly v přijímání informací o politice a veřejném dění u 

různých filtračních bublin. 

Mou výzkumnou metodou je tedy obsahová analýza a polostrukturovaný hloubkový 

rozhovor. Rozhovory byly zpracovány pomocí třístupňového kódování. V prvním stupni 

byla označená každá myšlenka, kterou respondent vyslovil, v dalším myšlenkám přiřazeny 

kategorie, které se v jeho povídání nejčastěji opakovaly, a nakonec byly vypsány společné 

opakující se klíčové nadřazené jevy. V poslední části práce výsledky práce jsou jsou 

rozhovory zanalyzovány a zinterpretovány. 

 

5 Babiš je náš premiér! <3. Facebook [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/groups/2206129939678065 

6 PARISER, Eli. The filter bubble: what the Internet is hiding from you. New York: Penguin Press, 
2011. ISBN 1594203008. 

7 CHITRA, Uthsav a Christopher MUSCO. Understanding filter bubbles and polarization in social 
networks [online]. Ithaca, 2019 [cit. 2020-07-28]. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1906.08772. 

Computer Science - Social and Information Networks. Cornell University. 

https://www.facebook.com/groups/2206129939678065
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Pro obsahovou analýzu bylo použito 30 příspěvků ze dne 23. 7. 2020. Šlo o takzvané 

hlavní příspěvky, tedy takové, které algoritmus Facebooku ukazuje členům skupiny jako 

první, protože jsou nejvíce komentované, mají nejvíce reakcí nebo jsou nejnovější. 

„Nahoře v kanálu vybraných příspěvků se zobrazují nejpopulárnější příspěvky přátel, 

stránek a skupin,“ zní definice hlavních příspěvků na stránkách Facebooku.8 

Provedeno bylo celkem 12 polostrukturovaných rozhovorů se členy obou zkoumaných 

facebookových skupin a obsahovaly otázky ohledně vnímání Facebooku jako 

informačního kanálu, povědomí o facebookových algoritmech, názoru na osobu Andreje 

Babiše, pohledu na média a obecně českou společnost.9 Dva z rozhovorů byly na žádost 

respondentů provedeny písemně. Všem respondentům byly pokládány totožné otázky, aby 

bylo možné popsat rozdíly v procesech příjímání informací mezi oběma skupinami. 

4.2 Výsledné složení respondentů 

Pořídila jsem nakonec celkem 12 rozhovorů s členy obou facebookových skupin. Jeden 

z nich s příznivcem Andreje Babiše jsem se nakonec při analýze z etických důvodů 

rozhodla nezahrnout. Během pořizování rozhovoru jsem zjistila, že respondent trpěl v době 

pořizování rozhovoru duševní nemocí a závislostí na návykových látkách a byl léčen v 

psychiatrické nemocnici. Nebyla jsem schopna posoudit, zda to nemohlo ovlivnit jeho 

mentální vitalitu a úsudek jak při rozhodování, zda chce vůbec rozhovor podstoupit, tak při 

odpovědích, a proto by použití rozhovoru nebylo etické. Vzhledem k tomu, že byl tento 

rozhovor ze vzorku vyřazen a současně respondenti ze skupiny odpůrců Andreje Babiše 

častěji odpovídali na prosbu o rozhovor, vznikl nepoměr v počtu rozhovorů u jedné a druhé 

skupiny. Nakonec bylo tedy analyzováno 11 rozhovorů, z toho 7 s odpůrci Andreje Babiše 

a 4 s jeho příznivci, ač původní snahou bylo mít tento počet vyrovnaný. 

Demografické charakteristiky respondentů byly dále následující. Ve vzorku je pět žen a 

šest mužů, tři respondenti mají od 18 do 30 let, čtyři mají více než 30 a méně než 60 let a 

čtyři 60 a více let. Respondenti byli z Moravskoslezského, Karlovarského, Pardubického, 

 

8 Centrum nápovědy: Nastavení toho, co se vám zobrazuje v kanálu vybraných 

příspěvků. Facebook.com/help [online]. Facebook, 2020 [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/help/964154640320617/?helpref=hc_fnav  

9 Viz příloha č. 2 
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Plzeňského, Českobudějovického a Ústeckého kraje, dále dva z Olomouckého kraje a tři 

z Prahy. I co se týče dosaženého vzdělání bylo složení respondentů různorodé. Mluvila 

jsem s jedním studentem střední školy, s jedním studentem vysoké školy, dále jeden 

respondent ukončil vzdělání po absolvování základní školy, jeden respondent získal výuční 

list, dva respondenti zakončili vzdělání střední školou a pět respondentů byli absolventy 

vysokých škol. 

4.3 Etická stránka výzkumu 

Při získávání opory výzkumu v podobě seznamů členů facebookových skupin Babiš je náš 

premiér! <3 a Lumpenkavárna jsem narazila na etický problém. Tyto skupiny jsou 

takzvaně uzavřené, takže nové členy musí schválit administrátoři této stránky. Pokud se 

chce nový uživatel přidat do skupiny příznivců Andreje Babiše, musí odpovědět na 

kontrolní otázku administrátorů „Podporujete Andreje Babiše?“10 a přijmout pravidla 

skupiny, ve kterých stojí, že skupina je pouze pro podporovatele Andreje Babiše. Můj 

důvod, proč jsem vstoupila do této skupiny, byl ale akademický, nebyla jím podpora 

premiéra. Stejně tak v případě skupiny odpůrců Andreje Babiše jsem musela při vstupu do 

skupiny souhlasit s dodržováním pravidel skupiny, které obsahují základní ideové hodnoty 

skupiny, konkrétně „prozápadní směřování země, setrvání v EU a NATO, odpor k agresi 

na Ukrajině, v Sýrii a podpora lidí utíkajících z války, odpor k pravicovému i levicovému 

extremismu, boj proti oligarchii, zvůli a chování politiků poškozujícímu demokracii, úcta k 

odkazu Václava Havla“11 a uvést důvod, proč chci do skupiny vstoupit. Když jsem uvedla 

jako důvod psaní bakalářské práce, administrátoři mou žádost ignorovali, napodruhé jsem 

proto byla nucena administrátorům pravý důvod zamlčet a uvést jen zájem o obsah ve 

skupině, pak byla žádost přijata. Etický problém jsem vyřešila tak, že jsem při 

kontaktování potencionálních respondentů vždy vysvětlila důvody, proč je prosím o 

rozhovor, aby žádným způsobem nebyli obelháni a nedomnívali se, že půjde o rozhovor 

dvou příznivců nebo naopak odpůrců pana Babiše, ale chápali, že během rozhovoru 

 

10 Babiš je náš premiér! <3. Facebook [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/groups/2206129939678065 

11 Lumpenkavárna. Facebook [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/groups/667952596635885 

https://www.facebook.com/groups/2206129939678065
https://www.facebook.com/groups/667952596635885
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nebudu své osobní názory jakkoliv projevovat. Na začátku rozhovoru jsem znovu 

vysvětlila účel rozhovoru, požádala o možnost nahrávání kvůli přepisu a ujistila 

respondenta, že výsledky budou použity anonymně.12 Domnívám se, že tím je zajištěna 

etická nezávadnost získání dat, protože jsem dodržela zásadu, že výzkumník nikdy nesmí 

zradit důvěru lidí, zasahovat do jejich životů, použít je pro výzkum kvůli potěšení ze 

získání akademického uznání nebo narušit jejich soukromí pro nicotný důvod jako je 

napsání akademické práce, jak uvádí o podmínkách etického skrytého výzkumu akademik 

Marco Marzano. 13 

5 Přehled stavu poznání 

5.1 Politická informovanost obyvatel jako předpoklad kvalitní 

demokracie 

Jelikož se tato práce pokusí popsat procesy v přijímání informací o politice a veřejném 

dění ve dvou specifických skupinách obyvatelstva, klíčovým konceptem je politická 

informovanost, jejíž kvalitu mohou různé návyky v přijímání informací ovlivnit. 

Sociologický slovník definuje informovanost jako „množství informací, kterými jedinec či 

určitá skupina disponují a které mohou aktivně šířit. Informovanost je úzce vázána na 

pojem kompetence. Je objektivně determinována dostupností informací, jejich pravdivostí, 

úplností apod., subjektivně vzdělaností, intelektuálními i mentálními předpoklady jedince. 

Reálná informovanost nemusí být v souladu s pocitem informovanosti u jedince či skupiny. 

Náplň informovanosti nemusí obsahovat jen pravdivé informace, ale může zahrnovat i 

různé zkreslené údaje, hypotézy, neadekvátní představy. Ovšem v užším slova smyslu se 

za informovanost pokládá jen suma prověřených, skutečnosti odpovídajících informací; za 

informovaného jedince člověk, který disponuje právě tímto druhem informací, resp. má 

přístup k jejich zdrojům,“14 Slovník informovanost překládá jako knowledgeability. 

 

12 Viz příloha č. 2 

13 MARZANO, Marco. Covert Research: Investigative social research. Bergamo, 2018. University of 
Bergamo. 

14 Informovanost – Sociologická encyklopedie. [online]. Dostupné 

z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Informovanost 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Informace
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Kompetence
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Informovanost
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Knowledge jsou podle Oxford Learner's Dictionaries informace, porozumění a schopnosti, 

které člověk získává skrze vzdělávání nebo zkušenosti.15 

Za politickou informovanost jsou obecně označovány znalosti občanů o politických 

záležitostech.16 A podle autora Pata Lyonse se od 80. let nejčastěji měří jako odpovědi na 

věcné otázky. Občan má tedy podle takových průzkumů politické znalosti, pokud zná fakta 

jako jméno ministra a podobně. Dříve, například v 60. a 70. letech, byla politická 

informovanost vnímána spíše jako kontinuita mezi názorovými tvrzeními respondenta.17 

Pro účely této práce autorka politickou informovaností myslí množství a názorovou 

pestrost informací, které občané mají o politickém systému, současné politické 

reprezentaci, jejích rozhodnutích, přijímaných politikách a důvodech konkrétních opatření, 

tedy o informacích, které umožňují občanům se informovaně rozhodovat ve volbách a 

vybírat svou politickou reprezentaci pragmaticky tak, aby zastupovala jejich skutečné 

zájmy. 

Obecným názorem v politologii je, že pro efektivní fungování demokratického zřízení státu 

jsou lepší politicky informovaní občané než neinformovaní. Informovaní občané se totiž 

podle průzkumů například více účastní voleb a jiných politických aktivit.18 Informovaní 

občané taky hlasují ve volbách spíše na základě postojů ke konkrétním tématům než podle 

charakteristik kandidátů.19 Umí efektivněji prosazovat své zájmy20 a jsou otevřenější 

 

15 General-knowledge noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced 
Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com. Oxford Learner's Dictionaries | Find 
definitions, translations, and grammar explanations at Oxford Learner's Dictionaries [online]. 
Copyright © 2020 Oxford University Press [cit. 04.07.2020]. Dostupné 

z: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/general-
knowledge?q=general+knowledge 

16 LINEK, Lukáš a Pat LYONS. Politická informovanost občanů - teorie, měření a role při zkoumání 

politických postojů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. ISBN 978-80-
7330-137-8. 

17 LYONS, Pat. Political knowledge in the Czech Republic. Prague: Institute of Sociology of the 
Czech Academy of Sciences, 2017. ISBN 978-80-7330-296-2. 

18 tamtéž 

19 KNIGHT in LINEK, Lukáš a Pat LYONS. Politická informovanost občanů - teorie, měření a role 

při zkoumání politických postojů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 

ISBN 978-80-7330-137-8. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/general-knowledge?q=general+knowledge
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/general-knowledge?q=general+knowledge
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logické a racionální argumentaci a jsou méně ovlivnitelní symbolickou podobou politiky.21 

Naopak občané s nižší politickou informovaností jsou například méně kritičtí k médiím a 

může je více ovlivnit nastolování agendy.22 V knize Martina Potůčka Strategie vládnutí a 

Česká republika je pro ilustraci role médií v demokratickém zřízení citována pasáž řečená 

Wernerem Rumphorstem, ředitelem European Broadcasting Union ve Švýcarsku na 

konferenci Demokracie a právní stát, organizované českým Ministerstvem zahraničních 

věcí. Vystihuje současně i potřebu politické informovanosti pro fungování demokracie. „V 

demokratické společnosti mají média dvě důležité role: První jejich naprosto zásadní 

úlohou je zajistit informovanost občanů. Bez informovaných občanů vlastně žádnou 

demokracii nemůžeme mít.“23 V kontextu těchto informací je tedy relevantní se specifiky 

přijímání informací o politice a veřejném dění zabývat. 

5.2 Filtrační bublina 

Dalším klíčovým pojmem pro tuto práci je filtrační bublina, jelikož právě změnami a 

specifiky v procesech příjímání informací, které způsobuje, se zabývá analytická část 

práce. Filtrační bublina je izolace od některých informací v online prostředí. Pojem poprvé 

pravděpodobně použil a definoval v roce 2011 Eli Pariser ve své knize The Filter Bubble: 

What The Internet Is Hiding From You. Filtrační bubliny způsobují dlouho známé jevy 

jako konfirmační zkreslení, které je popsáno v kapitole o teoretických východiscích práce, 

v kombinaci s novými technologiemi, především pak personalizovanými algoritmy 

sociálních sítí a internetových vyhledávačů nebo některými funkcemi sociálních sítí, které 

 

20 CONVERSE; ZALLER and ALTHAUS in LINEK, Lukáš a Pat LYONS. Politická informovanost 

občanů - teorie, měření a role při zkoumání politických postojů. Praha: Sociologický ústav Akademie 

věd České republiky, 2008. ISBN 978-80-7330-137-8. 

21 PETTY, CACIOPPO in LINEK, Lukáš a Pat LYONS. Politická informovanost občanů - teorie, 
měření a role při zkoumání politických postojů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České 

republiky, 2008. ISBN 978-80-7330-137-8. 

22 IYENGAR, KINDER; HLBROOK; COBB, KULINSKI; SHAW and MILLER, KROSNICK 
LINEK, Lukáš a Pat LYONS. Politická informovanost občanů - teorie, měření a role při zkoumání 

politických postojů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. ISBN 978-80-
7330-137-8. 

23 POTŮČEK, Martin. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-
2126-2. 
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umožňují uživatelům tvořit názorové skupiny. Obojí je podrobně popsáno dále v této práci. 

Pro ilustraci toho, jak filtrační bubliny fungují a ovlivňují informovanost uživatelů 

vyhledávačů a sociálních sítí, použil Pariser mimo jiné experiment v prostředí vyhledávače 

Google. Požádal dva své přátele s odlišnými politickými názory, aby zadali do 

vyhledávače totožný pojem a sledoval rozdílné výsledky, které díky personalizovanému 

algoritmu vyhledávač uživatelům nabídl. 24 

5.3 Obecné trendy v procesech přijímání informací o politice a 

veřejném dění v české společnosti 

Filtrační bubliny ve vztahu k politické informovanosti obyvatel nabývají na významu 

kvůli všeobecným trendům v tom, jak přijímáme informace. V Česku a dalších zemích 

je patrný růst důležitosti internetu a sociálních sítí jako informačního zdroje. Podle dat 

výzkumné agentury Nielsen Admosphere uvedených webem Mediaguru je sice obecně 

stále zdaleka nejvyužívanějším médiem Čechů televize,25 ale u zpravodajství je internet 

s televizí téměř srovnatelný, sledujeme ho z 64 % v televizi a z 60 % na internetu.26 

Tištěná média zaznamenávají úbytek konzumentů. V květnu 2020 byl podle dat 

ověřovatele nákladu tisku ABC ČR meziroční úbytek souhrnných prodejů tištěných 

deníků o pětinu. Předplatné se meziročně snížilo o 11,2 procent.27,28,29 

 

24 PARISER, Eli. The filter bubble: what the Internet is hiding from you. New York: Penguin Press, 
2011. ISBN 1594203008. 

25 Češi tráví s médii stále více denního času | MediaGuru. Homepage | MediaGuru [online]. Copyright 
© 2020 [cit. 31.07.2020]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/cesi-travi-s-medii-
stale-vice-denniho-casu/ 

26 tamtéž 

27 Prodej deníků se v květnu ustálil, za loňskem ale zaostává | MediaGuru. Homepage | 
MediaGuru [online]. Copyright © 2020 [cit. 28.07.2020]. Dostupné 

z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/07/prodej-deniku-se-v-kvetnu-ustalil-za-lonskem-ale-
zaostava/ 

28 Periodický tisk. ABC ČR [online]. Copyright © 2020 [cit. 28.07.2020]. Dostupné 

z: https://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-
1/?filterMonth=5&filterYear=2019&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTitle
=&filterType=periodicky-tisk-denik&filterGenre= 

29 Periodický tisk. ABC ČR [online]. Copyright © 2020 [cit. 28.07.2020]. Dostupné 

z: https://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/cesi-travi-s-medii-stale-vice-denniho-casu/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/cesi-travi-s-medii-stale-vice-denniho-casu/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/07/prodej-deniku-se-v-kvetnu-ustalil-za-lonskem-ale-zaostava/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/07/prodej-deniku-se-v-kvetnu-ustalil-za-lonskem-ale-zaostava/
https://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterMonth=5&filterYear=2019&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTitle=&filterType=periodicky-tisk-denik&filterGenre=
https://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterMonth=5&filterYear=2019&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTitle=&filterType=periodicky-tisk-denik&filterGenre=
https://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterMonth=5&filterYear=2019&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTitle=&filterType=periodicky-tisk-denik&filterGenre=
https://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?notVerified=1&filterMonth=5&filterYear=2020&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTitle=&filterType=periodicky-tisk-denik&filterGenre=
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Podle dat Češi online 2020 výzkumného projektu NetMonitor Sdružení pro internetový 

rozvoj je nejčastěji navštěvovanou obsahovou kategorií Čechů je zpravodajství.30 Podle 

šetření Ami digital index 2019, který zpracovává společnost Ami digital ve spolupráci 

s agenturou STEM/MARK, je průměrná doba, kterou Češi stráví na sociálních sítích, 143 

minut denně. Současně Facebook je nejvíce známá a navštěvovaná platforma.31 Z dat 

agentury Nielsen Admosphere dále vyplývá, že Facebook je po Seznam zprávách, TV 

Nova, Novinky.cz, ČT1 a iDnes nečastějším zpravodajským zdrojem.32,33 Návyky 

v příjímání informací se u obyvatel mění mezigeneračně. Už studie Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy z roku 2011 upozorňuje na nástup čerpání informací o veřejném 

dění z internetu u mladých lidí a doporučuje se na tuto tendenci připravit.34 Skupinou, která 

používá sociální sítě nejčastěji, jsou lidé ve věku 15 až 29 let.35 Loňský průzkum studentů 

Univerzity Karlovy ve spolupráci s agenturou Median s názvem Generace svobody, který 

popisoval postoje generace narozené po Sametové revoluci, a na kterém se autorka této 

práce podílela, ukázal, že sociální sítě jsou primárním zdrojem informací o aktuálním dění 

pro 44 % mladých ve věku 18 až 30 let. Můžeme předpokládat, že u mladší Čechů bude 

nejspíš procento ještě vyšší. Dalších 24 % pak s tvrzením ani nesouhlasilo ani souhlasilo, 

tedy neví. I pro velkou část z nich tak můžou být sociální sítě hlavním zdrojem informací. 

 

1/?notVerified=1&filterMonth=5&filterYear=2020&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&
filterNameTitle=&filterType=periodicky-tisk-denik&filterGenre= 

30 Češi online 2020 | SPIR. Úvodní stránka | SPIR [online]. Copyright © 2016 SPIR z. s. p. o. Všechna 

práva vyhrazena. Vytvořeno v [cit. 28.07.2020]. Dostupné z: https://www.netmonitor.cz/cesi-online-
2020 

31 Index - Index Amidigital. Index - Index Amidigital [online]. Copyright © [cit. 28.07.2020]. 

Dostupné z: http://index.amidigital.cz/ 

32 Infografika: Co říkají peoplemetry - Nielsen Admosphere. Nielsen Admosphere [online]. Copyright 
©2020 Nielsen Admosphere, a.s. [cit. 27.07.2020]. Dostupné z: https://www.nielsen-
admosphere.cz/press/infografika-co-rikaji-peoplemetry/ 

33 Češi tráví s médii stále více denního času | MediaGuru. Homepage | MediaGuru [online]. Copyright 
© 2020 [cit. 27.07.2020]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/cesi-travi-s-medii-
stale-vice-denniho-casu/ 

34 ŠIMKOVÁ, Svatava, ed. Virtualita a realita: aneb odkud mládež získává informace o světě a jak se 

v něm angažuje: Informovanost a participace mládeže - Ipsos Tambor, s. r. o. Praha: Národní institut 

dětí a mládeže v rámci projektu Klíče pro život, 2011. ISBN 978-80-86784-93-9. 

35 Index - Index Amidigital. Index - Index Amidigital [online]. Copyright © [cit. 28.07.2020]. 
Dostupné z: http://index.amidigital.cz/ 

https://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?notVerified=1&filterMonth=5&filterYear=2020&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTitle=&filterType=periodicky-tisk-denik&filterGenre=
https://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?notVerified=1&filterMonth=5&filterYear=2020&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTitle=&filterType=periodicky-tisk-denik&filterGenre=
https://www.netmonitor.cz/cesi-online-2020
https://www.netmonitor.cz/cesi-online-2020
http://index.amidigital.cz/
https://www.nielsen-admosphere.cz/press/infografika-co-rikaji-peoplemetry/
https://www.nielsen-admosphere.cz/press/infografika-co-rikaji-peoplemetry/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/cesi-travi-s-medii-stale-vice-denniho-casu/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/cesi-travi-s-medii-stale-vice-denniho-casu/
http://index.amidigital.cz/
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Jen 55 % mladých se přitom podle tohoto průzkumu snaží vědomě vyhledávat i informace, 

které nekorespondují s jejich názorem.36 I pokud bychom tedy filtrované informace 

v online prostředí nepovažovali za současný problém, existují indicie, že pro kvalitní 

informovanost nastupující generace nejde o marginální hrozbu. 

Co se týče důvěry Čechů v média, kterou bude analytická část práce mimo jiné rozebírá, 

studie Katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy Univerzity z přelomu roku 

2019 a 2020 ukázala, že největší důvěru mají lidé v média veřejné služby Česká televize a 

Český rozhlas. Nejhůře v hodnocení dopadla bulvární média, což podle autorů průzkumu 

ukazuje paradox, že když nějaká média považujeme za nedůvěryhodná, neznamená to, že 

je nekonzumujeme.37 

5.4 Jak algoritmus Facebooku napomáhá vzniku filtračních bublin 

Majitel platformy Facebook Mark Zuckerberg v roce 2018 sepsal vizi pro svou firmu. 

Deklaroval, že chce zajistit, aby lidé trávili čas na jeho sociální síti lépe. Uživatelé 

Facebooku mohou mít dnes skutečně pocit, že svůj čas na Facebooku tráví kvalitněji, jejich 

hlavní stránka se totiž stále více přizpůsobuje jejich referencím a algoritmus jim nabízí 

prioritně příspěvky, které by je mohly zajímat, tím ale současně napomáhá vzniku 

filtračních bublin a posiluje jejich vliv. Algoritmus, který Facebook používá, ovlivňuje 

mimo jiné pořadí řazení příspěvků, které se zobrazují na hlavní stránce uživatele. Podle 

vyjádření Facebooku je cílem algoritmu propojit lidi s příspěvky, které jsou pro ně nejvíce 

relevantní. V loňském roce provedl Facebook průzkumy, na jejichž základě se pokusil 

algoritmus ještě více personalizovat. Facebook se respondentů kromě otázky, kteří přátele 

jsou jim nejbližší a jak důležitý je pro ně obsah konkrétních stránek, které sledují, ptal na 

facebookové skupiny. Zajímalo ho, jak důležité jsou pro uživatele specifické skupiny, do 

kterých se připojili. Změny, které Facebook ve svém algoritmu udělal, způsobily, že News 

 

36 Generace svobody - . [online]. Copyright © 2020 [cit. 28.07.2020]. Dostupné 

z: https://2019.cuni.cz/2019-52.html 

37 Důvěra v česká média v prosinci 2019 až únoru 2020 | Katedra mediálních studií a 

žurnalistiky. Katedra mediálních studií a žurnalistiky [online]. Copyright © 2020 [cit. 28.07.2020]. 
Dostupné z: https://medzur.fss.muni.cz/aktualni-informace/duvera-v-ceska-media-v-prosinci-2019-az-
unoru-2020 

https://2019.cuni.cz/2019-52.html
https://medzur.fss.muni.cz/aktualni-informace/duvera-v-ceska-media-v-prosinci-2019-az-unoru-2020
https://medzur.fss.muni.cz/aktualni-informace/duvera-v-ceska-media-v-prosinci-2019-az-unoru-2020
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feed prioritizuje příspěvky stránek a skupin, o kterých předpokládá, že by konkrétního 

uživatele mohly nejvíce zaujmout.38 

Dříve Facebook předpovídal, od kterých uživatelů by daný uživatel rád viděl příspěvky, 

podle toho, jak často spolu dva uživatelé interagovali, kolik společných facebookových 

přátel měli, nebo když uživatel jiného uživatele označil na Facebooku jako takzvaného 

blízkého přítele. 

Facebook zkoumal různé vazby facebookových přátel, které uživatelé označili jako 

nejbližší, aby zjistil opakující se vzorce a mohl do svého algoritmu přidat další signály, 

podle kterých příspěvky od facebookových přátel řadit. Z průzkumu vzešlo, že blízcí 

přátelé bývají často označováni na stejných fotkách, reagují a komentují stejné příspěvky a 

nacházejí se na fotkách nebo událostech ve stejných místech. Tyto opakující se vzorce 

Facebook využil k upravení algoritmu, respektive firma prohlásila, že informovala svůj 

algoritmus, aby dokázal lépe předpovídat, od kterých facebookových přátel by si uživatel 

přál vidět nejvíce.39 

Rozhodování algoritmu u řazení příspěvků stránek a skupin funguje tak, že zváží 

například, jak dlouho uživatel sleduje danou stránku, nebo jak dlouho je členem dané 

skupiny, dále se zaměřuje na to, jak často je uživatel se stránkou nebo se skupinou 

v kontaktu a jak často stránka nebo skupina přidává příspěvky. Stejně jako u příspěvků 

facebookových přátel i u stránek a skupin algoritmus zvažuje, jak často na příspěvky 

konkrétních stránek a skupin uživatel reaguje.40 

Na pořadí řazení má vliv také, jaký typ příspěvků jste v minulosti nejvíce reagovali, zda na 

fotky, videa nebo odkazy, počet komentářů, reakcí a sdílení u příspěvku od ostatních 

stránek a uživatelů, jinými slovy popularita příspěvku a doba od zveřejnění příspěvku. 

Facebook uvádí, že na řazení příspěvků má dále vliv celá řada faktorů, jaké konkrétně to 

 

38 Using Surveys to Make News Feed More Personal. FACEBOOK [online]. © Facebook, 2020, May 

16, 2019 [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: https://about.fb.com/news/2019/05/more-personalized-
experiences/ 

39 Using Surveys to Make News Feed More Personal. FACEBOOK [online]. © Facebook, 2020, May 

16, 2019 [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: https://about.fb.com/news/2019/05/more-personalized-
experiences/ 

40 tamtéž 

https://about.fb.com/news/2019/05/more-personalized-experiences/
https://about.fb.com/news/2019/05/more-personalized-experiences/
https://about.fb.com/news/2019/05/more-personalized-experiences/
https://about.fb.com/news/2019/05/more-personalized-experiences/
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jsou, ale neuvádí.41 

Eli Pariser popsal důsledky takové míry personalizace obsahu. „…zaznamenal jsem, že 

moji konzervativní přátele přátelé zmizeli z mé hlavní facebookové stránky. Politicky se 

kloním k levici, ale rád si poslechnu, co si konzervativci myslí. Vyšel jsem ze své vyšlapané 

cesty, abych se s několika spřátelil a byl s nimi na Facebooku ve spojení. Chtěl jsem vídat 

odkazy, které sdíleli, číst jejich komentář a něco se od nich naučit. Jenže jejich příspěvky 

se nikdy neobjevili v úvodu mého News feed. Facebook podle všeho dělá zaznamenává, že 

klikám stále na odkazy mých progresivních přátel, mnohem více oproti konzervativním 

přátelům a na odkazy s posledními videi Lady Gagy více než na jiné. Takže na Facebooku 

pro mě nejsou žádné konzervativní odkazy,“ píše ve své knize.42 

Facebook vydělává peníze z reklamy a udržení uživatelů po co nejdelší dobu zapadá do 

jeho byznys modelu. Tristan Harris, který pracoval jako etický designer společnosti 

Google, poté odešel a založil Centrum pro humánní technologie, popsal v roce 2019 v 

Senátu Spojených států amerických, že nemůžeme očekávat změnu v mechanismech 

Facebooku a Googlu. Firmy by totiž musely změnit celý tento svůj byznys model.43 

Díky tlaku odborné i laické veřejnosti a politiků nám ale Facebook začal nabízet způsoby, 

jak můžeme podobu své Facebookové zdi spoluutvářet a zjišťovat, kdo a jaký má vliv na 

to, co nám Facebook nabízí ke konzumaci. Existují tedy nástroje, jak můžeme sami 

částečně definovat vzhled naší hlavní stránky a upravovat své preference. V nastavení 

můžeme v předvolbách vybraných příspěvků nastavit, jaké příspěvky uvidíme jako první, 

tím se ale problém proudu podobných informací neřeší. U reklamy můžeme v předvolbách 

pro reklamy nastavit své zájmy, podle kterých nám bude Facebook reklamu nabízet. 

Facebook taky přidal funkci Why i am seeng this post, díky které se uživatelé můžou 

podívat na důvody, proč jim algoritmus nabídl konkrétní obsah, často je to ale vysvětleno 

 

41 Co má vliv na pořadí příspěvků v mém kanálu vybraných příspěvků? Centrum nápovědy [online]. 
Facebook ©, 2020 [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/520348825116417 

42 PARISER, Eli. The filter bubble: what the Internet is hiding from you. New York: Penguin Press, 
2011. ISBN 1594203008. 

43 Videos & Interviews | TRISTAN HARRIS. About | TRISTAN HARRIS [online]. Copyright ©2019 

by Tristan Harris [cit. 03.07.2020]. Dostupné z: https://www.tristanharris.com/videos-interviews-1 

https://www.facebook.com/help/520348825116417
https://www.tristanharris.com/videos-interviews-1
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pouze poměrně vágně s dodatkem, že existuje mnoho faktorů, které to ovlivňují.44 

Transparentnost algoritmu je tedy poměrně omezená. 45,46 

Algoritmy, které nám personalizují obsah, který na internetu vidíme, ale samozřejmě 

nepoužívá jen Facebook, propracované personalizované vyhledávání funguje například i 

Googlu. Dva různí uživatelé dostanou od vyhledávače při zadání stejného pojmu rozdílné 

výsledky, jak bylo popsáno v kapitole Filtrační bublina. Úplně se vymanit z vlastní 

filtrační bubliny je tedy v online prostředí téměř nemožné. 

Navíc přestože výzkum STEM/MARK pro Českou televizi o mediální gramotnosti 

přisoudil pravidelným uživatelům sociálních sítí vyšší mediální gramotnost,47 nebezpečí 

facebookových algoritmů může spočívat právě v tom, že je nevnímáme. Můžeme 

předpokládat pestrost názorů našich přátel a známých nebo facebookových stránek, které je 

sdílí ta může být ale jenom zdánlivá. I v případě, že by měl totiž konkrétní uživatel 

Facebooku mezi přáteli i lidi s opačným politickým názorem, nemusí mu to zajistit pestrost 

informací, které na Facebooku uvidí. 

Další způsob, jak se mohou lidé na Facebooku pomyslně potkávat, jsou skupiny, které 

podporují tzv. konfirmační zkreslení. Tento pojem je vysvětlen v další kapitole o 

teoretických východiscích práce. V Českém prostředí najdeme desítky názorových skupin 

s politickým obsahem s desetitisíci členy, kde se seskupují lidé s podobným politickým 

názorem a sdílí mnoho příspěvků denně. Jsou jimi například skupiny Lumpenkavárna,48 a 

 

44 Viz příloha č. 1 

45 Why Am I Seeing This? We Have an Answer for You. FACEBOOK [online]. © Facebook, 2020, 

March 31, 2019 [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: https://about.fb.com/news/2019/03/why-am-i-seeing-
this/ 

46 Facebook to reveal News Feed algorithm secrets. BBC NEWS [online]. © BBC, 2020, 1 April 2019 
[cit. 2020-01-04]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-47771922 

47 Mediální gramotnost je v Česku nízká – pouze čtvrtina dospělé populace v ní dosahuje uspokojivé 

úrovně | Marketingový výzkum a analýza dat - STEM/MARK. Marketingový výzkum a analýza dat - 
STEM/MARK | STEM/MARK je full-service agentura, která se od roku 1994 zaměřuje na 

marketingové výzkumy. Poskytujeme kompletní služby pro klienty z nejrůznějších oborů. [online]. 
Copyright © 2020 STEM [cit. 28.07.2020]. Dostupné z: https://www.stemmark.cz/medialni-
gramotnost-je-v-cesku-nizka-pouze-ctvrtina-dospele-populace-v-ni-dosahuje-uspokojive-urovne/ 

48 Lumpenkavárna. Facebook [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/groups/667952596635885 

https://about.fb.com/news/2019/03/why-am-i-seeing-this/
https://about.fb.com/news/2019/03/why-am-i-seeing-this/
https://www.bbc.com/news/technology-47771922
https://www.stemmark.cz/medialni-gramotnost-je-v-cesku-nizka-pouze-ctvrtina-dospele-populace-v-ni-dosahuje-uspokojive-urovne/
https://www.stemmark.cz/medialni-gramotnost-je-v-cesku-nizka-pouze-ctvrtina-dospele-populace-v-ni-dosahuje-uspokojive-urovne/
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Babiš je náš premiér <349, jimiž se zaobírá analytická část této práce, ale také mnoho 

dalších. 

6 Teoretická východiska 

6.1 Model odpovědných politických stran v rámci teorie zastupitelské 

demokracie 

Politickou informovanost popsanou v jedné z předchozích kapitol jako předpoklad kvalitní 

demokracie popisuje taky teorie politické reprezentace o modelu odpovědných politických 

stran. Podle něj je totiž reprezentace občanů v parlamentu a vládě efektivní, pokud dokáží 

„artikulovat své politické preference, rozlišovat mezi politickými stranami a jejich 

program a vybírat si strany, jež jsou programově nejblíže tomu, co si přejí,“50 k čemuž je 

dobrá politická informovanost nutná. Klasické teorie demokracie například Johna Stuarta 

Milla nebo Jean-Jacqua Rousseo také vyžadují zájem o politiku, znalost a angažovanost 

občanů. Průměrný volič ale často předpokladů demokratické teorie politické reprezentace 

nedosahuje.51 

Pokud na základě informací v předchozích kapitolách o politické informovanosti, 

filtračních bublinách, trendech v přijímání informací o politice a veřejném dění a 

fungování facebookových algoritmů uznáme tezi, že filtrační bubliny můžou negativně 

ovlivňovat politickou informovanost občanů a zasadíme ji do teorie politické reprezentace 

modelu odpovědných stran, která říká, že dobře informovaní občané jsou podmínkou 

kvalitního fungování demokracie, musíme současně připustit, že filtrační bubliny můžou 

mít nepřímo negativní vliv i na kvalitu demokracie. 

 

49 Babiš je náš premiér! <3. Facebook [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/groups/2206129939678065  

50 LINEK, Lukáš a Pat LYONS. Politická informovanost občanů - teorie, měření a role při zkoumání 

politických postojů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. ISBN 978-80-
7330-137-8. 

51 Lau, Richard R., and David P. Redlawsk. “Voting Correctly.” The American Political Science 
Review, vol. 91, no. 3, 1997, pp. 585–598. JSTOR, www.jstor.org/stable/2952076. Accessed 29 July 
2020. 
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6.2 Konfirmační zkreslení 
 

Jak již bylo v práci zmíněno, filtrační bubliny nejsou jediným důvodem, proč může být 

občan izolován od určitého druhu informací. Vždy bylo přirozeností člověka, že se 

seskupuje s lidmi, kteří jsou mu názorově a jinak blízcí, tomuto jevu říkáme konfirmační 

zkreslení, jedná se o jeden z mnoha jevů kognitivního zkreslení, které jsou lidskému 

přemýšlení vlastní. Konfirmační zkreslení způsobuje, že lidé nesprávně interpretují nové 

informace ve prospěch dříve přijatých hypotéz.52 Tedy například podvědomě nevnímáme 

informaci, se kterou nesouhlasíme. Sociální sítě jako Facebook a jeho algoritmy tento jev 

ale zásadně podporují a i ve chvíli, kdy by se nám představa, že přijímáme monotematický 

proud informací nelíbila, je těžké se snažit tyto vlivy omezit. 

7 Analýza dat 

7.1 Analýza příspěvků ve zkoumaných názorových facebookových 

skupinách 

Při obsahové analýze příspěvků ve zkoumaných facebookových skupinách Babiš je náš 

premiér! <3 a Lumpenkavárna jsem se zaměřila na témata a zdroje informací. Rozdíl 

v tématech příspěvků je výrazný, jsou při srovnání skupin vesměs opačná. 

Hojně zastoupenými tématy ve skupině příznivců Andreje Babiše je kritika současných 

opozičních stran a jejich politiků, následuje kritika českých herců, dehonestace Václava 

Havla a stejně zastoupená jsou tématicky zábavná videa zvířat a dětí. Zajímavé ale je, že u 

příspěvků v této skupině není nejzastoupenějším tématem Andrej Babiš, jak by napovídal 

název skupiny, ale je jím kritika migrace, etnických menšin a především videa 

ukazující incidenty, do kterých jsou zapojení právě lidé náležící k etnickým menšinám. 

Dílčími tématy je v této skupině kritika EU, České televize, podpora současné vlády, 

diskuze o komunismu, Rusku a vztazích s ním nebo kultura. 

 

52 Rabin, Matthew, and Joel L. Schrag. “First Impressions Matter: A Model of Confirmatory 
Bias.” The Quarterly Journal of Economics, vol. 114, no. 1, 1999, pp. 37–82. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/2586947. Accessed 28 July 2020. 
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Ve skupině odpůrců Andreje Babiše je zdaleka nejfrekventovanějším tématem příspěvků je 

kritika současné vlády, Andreje Babiše nebo hnutí ANO spolu se satirou, která je zaměřena 

proti těmto subjektům a nakonec protivládní demonstrace. Dá se tedy říct, že je skupina 

Lumpenkavárna tématicky méně pestrá, protože téma kritiky Andreje Babiše, jeho vlády 

nebo jeho hnutí ANO, tvoří naprostou většinu všech příspěvků. Dalšími dílčími tématy ve 

skupině je odkaz Václava Havla, satira namířená proti Miloši Zemanovi a kultura. 

Rozdíl mezi zkoumanými skupinami je patrný taky, pokud se zaměříme na zdroje 

sdílených informací. Skupiny se liší především v tom, že odpůrci Andreje Babiše vychází 

mnohem častěji z veřejnoprávních a tradičních českých médií a nosičem informace je 

nejčastěji text, zatímco jeho příznivci čerpají informace spíše z alternativních zdrojů a více 

než texty konzumují videa. 

Zdroje skupiny příznivců Andreje Babiše, které identifikovala obsahová analýza, jsou 

například facebookové stránky jako Hnutí odchod, Naštvané matky, osobní facebooková 

stránka poslance Ivana Davida z hnutí SPD a stránka s názvem A Fly Guy's Cabin Crew 

Lounge. Médiálními zdroji jsou Novinky.cz, Blesk.cz, Tn.cz, zpravodajský web Local 

Team, ruská televize RT, Reflex.cz, Eurozpravy.cz ale taky například web 

Skrytapravda.cz, který je akademiky z pracoviště Studia nových médií Ústavu 

informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zařazen 

mezi konspirační weby53 nebo Parlamentní listy, ten není oficiálně na seznam 

konspiračních webů zařazen, ale objevuje se jako zdroj konspirace v konkrétních 

případech, kdy akademici na webu Atlas konspirací jednotlivé konspirace vyvrací.54,55,56,57 

 

53 Skrytá pravda – Atlas konspirací. [online]. Dostupné 

z: http://www.atlaskonspiraci.cz/Skryt%C3%A1_pravda 

54 Tomáš Halík neoprávněně používá své akademické tituly – Atlas konspirací. [online]. Dostupné z: 
http://www.atlaskonspiraci.cz/Tom%C3%A1%C5%A1_Hal%C3%ADk_neopr%C3%A1vn%C4%9B
n%C4%9B_pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1_sv%C3%A9_akademick%C3%A9_tituly 

55 Svobodní zednáři spolu s Židy ovládají svět – Atlas konspirací. [online]. Dostupné 

z: http://www.atlaskonspiraci.cz/Svobodn%C3%AD_zedn%C3%A1%C5%99i_spolu_s_%C5%BDidy
_ovl%C3%A1daj%C3%AD_sv%C4%9Bt 

56 Eurabie: Islamizace Evropy – Atlas konspirací. [online]. Dostupné 

z: http://www.atlaskonspiraci.cz/Eurabie:_Islamizace_Evropy 

57 George Soroš: Rozvratitel Evropy – Atlas konspirací. [online]. Dostupné 

z: http://www.atlaskonspiraci.cz/George_Soro%C5%A1:_Rozvratitel_Evropy 

http://www.atlaskonspiraci.cz/Skryt%C3%A1_pravda
http://www.atlaskonspiraci.cz/Tom%C3%A1%C5%A1_Hal%C3%ADk_neopr%C3%A1vn%C4%9Bn%C4%9B_pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1_sv%C3%A9_akademick%C3%A9_tituly
http://www.atlaskonspiraci.cz/Tom%C3%A1%C5%A1_Hal%C3%ADk_neopr%C3%A1vn%C4%9Bn%C4%9B_pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1_sv%C3%A9_akademick%C3%A9_tituly
http://www.atlaskonspiraci.cz/Svobodn%C3%AD_zedn%C3%A1%C5%99i_spolu_s_%C5%BDidy_ovl%C3%A1daj%C3%AD_sv%C4%9Bt
http://www.atlaskonspiraci.cz/Svobodn%C3%AD_zedn%C3%A1%C5%99i_spolu_s_%C5%BDidy_ovl%C3%A1daj%C3%AD_sv%C4%9Bt
http://www.atlaskonspiraci.cz/Eurabie:_Islamizace_Evropy
http://www.atlaskonspiraci.cz/George_Soro%C5%A1:_Rozvratitel_Evropy
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Tato zjištění korespondují s daty z kapitoly Obecné trendy v procesech přijímání informací 

o politice a veřejném dění v české společnosti, která ukazují, že lidé často čerpají 

informace i z médií, která mají obecně nízkou důvěru. 

Zdroji příspěvků ve skupině Lumpenkavárna jsou především média, konkrétně Česká 

televize, CNN Prima News, Hlidacipes.org, Echo24, ŽivotvČesku.cz, Seznamzpravy.cz, 

Novinky.cz, Ceskenoviny.cz, Radiožurnál a Lidovky.cz, dalším zdrojem je Velvyslanectví 

USA a z facebookových stránek Dezinformace a satirická stránka Babišovy dobroty. 

Co se týče nejčastějšího formy, kterou příspěvky ve skupinách mají, ve skupině Babiš je 

náš premiér! <3 je nejoblíbenějším nosičem informace video, dál psané příspěvky a články 

a občas fotky. Ve skupině Lumpenkavárna jsou to naopak nejčastěji články, pak psané 

příspěvky, události, fotky a videa minimálně. To koresponduje se zjištěním, že odpůrci 

Andreje Babiše častěji čerpají klasických médií, tedy častěji se informují přes psané texty a 

jeho příznivci využívají alternativní zdroje, kde je často prostředkem jiná forma než psaný 

text, například právě video. 

Z výsledků obsahové analýzy tedy vyplývá, že informace ve skupině příznivců Andreje 

Babiše jsou tématicky pestřejší, ale často jsou ve formě videa bez potřebného kontextu a 

pochází i ze zdrojů, které jsou akademiky označovány za konspirační weby. Informace ve 

skupině odpůrců Andreje Babiše jsou naopak poměrně monotematické, ale pochází 

nejčastěji z veřejnoprávních a tradičních médií. 

7.2 Analýza kvalitativních rozhovorů 

7.2.1 Přístup respondentů k Facebookovým skupinám a obecně Facebooku jako 

zdroji informací 

Respondenti byli prvním tématickém okruhu rozhovoru dotazováni na důvod jejich 

členství ve zkoumané skupině, na to, co na Facebooku nejvíce vyhledávají a jestli jsou pro 

ně Facebook nebo internet důležitým zdrojem informací. Nejčastějším důvodem členství 

respondentů v názorové skupině je komunita lidí s podobným názorem. U jednoho 

z respondentů ze skupiny příznivců Andreje Babiše byl důvod členství ještě výraznější než 

pouhá sounáležitost se skupinou, chtěl, aby komunita příznivců Andreje Babiše, působila 

silnější v porovnání se skupinou jeho odpůrců. 
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„Já jsem se do té komunity přihlásil v podstatě z jediného důvodu, že mě rozčilují názory 

lidí, kteří jsou proti Babišovi,“ řekl během rozhovoru. “Vypadají, že jsou v mnohem větší 

přesile než příznivci pana Babiše,“ vysvětlil příznivec premiéra. 

Pro dva respondenty ze skupiny odpůrců Andreje Babiše je dalším důvodem členství taky 

čerpání aktuálních informací ze zkoumané facebookové skupiny. Dva respondenti ze 

skupiny odpůrců Andreje Babiše místo toho chtějí pochopit smýšlení ostatních členů 

skupiny. U dvou respondentů, z nichž každý byl členem jedné ze zkoumaných skupin byl 

zásadním faktorem, proč se rozhodli do skupiny vstoupit, pocit osamocení se svým 

názorem v reálném životě. Jedna respondentka hledá ve skupině zábavu 

Můžeme tedy říct, že obě skupiny respondentů hledají na facebooku podporující komunitu 

uživatelů se stejným názorem a důležité pro ně je, že v ní uživatel může najít podporu 

svého názoru, pokud mu například v reálném životě chybí. U odpůrců Andreje Babiše se 

projevila snaha pochopit názory druhých a u příznivců premiéra zájem o informace 

z názorové skupiny. 

Na otázku, co respondenty obecně na Facebooku nejvíce zajímá, asi polovina odpověděla, 

že články nebo informace. Výraznější byl tento zájem ve skupině odpůrců Andreje Babiše. 

Dalším zájmem je diskuze, který je taktéž silnější ve skupině příznivců Andreje Babiše. 

Silně ale zaznívalo, že se diskuzi po negativních zkušenostech, kdy sdělili svůj názor a 

obdrželi negativní reakce od ostatních diskutujících, nyní snaží vyvarovat. Respondenti se 

z druhé skupiny zase zmiňují pocit, že diskuze je zbytečná, protože v prostředí Facebooku 

názorové oponenty není možné o něčem přesvědčit. 

„Sleduji politickou scénu globálně, sleduji všechny názory, ale musím se v poslední době 

brzdit. Dřív jsem na něco odpovídal, reagoval na nenávistný obsah, ale na to se nabalí 

spousta dalších komentářů, a to je nekonečný příběh,“ uvádí respondent ze skupiny 

příznivců Andreje Babiše. 

„Já jsem to jednou udělala a z okruhu mých známých mi psali, že to není možný, že mě 

mají stále rádi, ale jak jste toto mohla napsat. Tak už jenom čtu a nepíšu,“ popsala svou 

zkušenost kvůli které se jich nezapojuje do diskuzí další respondentka ze skupiny příznivců 

Andreje Babiše. „Dala jsem najevo svůj názor a už jsem byla ta špatná, to už nechci,“ 

doplnila. 
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„Většinou se nechám strhnout k nějaký reakci a pak si říkám, že je to zbytečný, že se 

nechám vyhecovat, asi nezměním postoje těch lidí,“ řekl během rozhovoru respondent ze 

skupiny odpůrců Andreje Babiše. 

Dva respondenti z každé skupiny pak mají zájem o názory a komentáře a subjektivní 

pohled uživatelů Facebooku o politice. Nejmladší respondent ze skupiny příznivců Andreje 

Babiše navštěvuje osobní facebookovou stránku Andreje Babiše a upřednostňuje tak 

informace přímo od politika před články o jeho osobě. Jedna respondentka z opačné 

skupiny naopak zdůraznila, že informace z Facebooku nečerpá. Mezi dílčí zájmy 

respondentů patřila komunikace skrze Facebook, zájem o politickou satiru a jedna 

respondentka uvádí jako svůj hlavní zájem ostatním uživatelům sama něco prostřednictvím 

Facebooku sdělovat. 

Hlavními zájmy respondentů je tedy přijímání informací, což ukazuje důležitost 

Facebooku jako informačního zdroje. Zájem ale převládá u odpůrců Andreje Babiše. 

Dalším důležitým zájmem je diskuze, který převažuje u příznivců Andreje Babiše, většina 

respondentů od tohoto zájmu ale po negativních zkušenostech, kdy byli po projevení svého 

názoru dehonestováni, upouští. Následuje zájem o názory a komentáře a subjektivní pohled 

uživatelů Facebooku o politice. 

Na explicitní otázku, zda je Facebook pro respondenta důležitým zdrojem informací, 

odpovědělo souhlasně minimum respondentů, většina tvrdí, že Facebook pro ně důležitým 

zdrojem informací není. U této části rozhovorů je ovšem paradoxní, že u některých 

respondentů příliš nekoresponduje s ostatními výpověďmi a je tak otázkou, nakolik na tuto 

otázku odpovídali všichni respondenti pravdivě, nebo zda si důležitost Facebooku jako 

informačního zdroje uvědomují 

I pokud by ale byla pravda, že Facebook není pro většinu respondentů důležitým ale pouze 

doplňkovým informačním zdrojem, patrný je z výpovědí trend přechodu z proaktivního 

vyhledávání ke konzumaci informací z výběru na hlavní stránce. Respondenti například 

označovali za pohodlné, že jim Facebook vybírá články, které je zajímají nebo se kterými 

souhlasí a oni pak nemusí texty aktivně vyhledávat jinde, protože mají pocit, že jsou 

informováni dostatečně. Respondenti ale neuvádí, že by měli pocit, že jsou tyto informace 

monotematické. Pokud jim tedy algoritmus vybírá málo pestré informace podle jejich 

zájmu a politických názorů, respondenti si to pravděpodobně neuvědomují. 
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„Třeba dřív jsem četla Parlamentní listy a teď už takový nejdůležitější články se objevují i 

na tom Facebooku z těch Parlamentních listů. Sbírám informace ze všech možných zdrojů, 

ale ten Facebook to má tak všechno pohromadě a většinou jsou tam sdílené ty články, jak 

já to cítím,“ popsala změnu svých návyků jedna respondentka. 

„Je to perfektní informační médium. Člověk se tam dozví z různých stran, co se kde děje, 

kde je jaké demonstrace. Člověk je obraze, v tomto je FB nenahraditelný a unikátní,“ řekl 

při rozhovoru jeden z respondentů. 

„Někdy je skrze Facebooku snazší se k určitým informacím dostat, například, když někdo 

sdílí daný článek, který bych jinak musela aktivně vyhledávat na jiné platformě,“ zaznělo 

v jiném z rohovorů. 

U všech respondentů je obecně nejdůležitějším zdrojem informací internet. Respondenti ho 

k získávání informací používají častěji než jiná média jako tisk, televizi nebo rádio. 

Většina respondentů dokonce uvádí, že internet je pro ně výhradní zdroj informací a ostatní 

média nevyužívají vůbec. Pokud jde tedy o statistiky týkající se sledovanosti televize 

z kapitoly Obecné trendy v procesech přijímání informací o politice a veřejném dění 

v české společnosti, se kterými je toto zjištění v rozporu, vysvětlením může být, že televizi 

lidé používají často spíš k zábavě, nebo mají tyto dvě zkoumané skupiny obyvatel rozdílné 

návyky v přijímání informací od průměrné populace. Časté u obou skupin je, že 

respondenti dříve odebírali tištěná média, ale postupně od nich upustili. Důvody jsou 

různé, ale příkladem je změna majitele nebo vedení periodika. 

„Dřív, když se vrátím do minulosti, jsem četl noviny. Všichni kupovali Rudý právo, pak 

Lidový noviny, nebo třeba Večerní Prahu, tam byla aspoň zajímavá černá kronika. Dneska 

jsou ale noviny skoro všechno jeden vydavatel, jeden vlastník, v novinách jsou všechno 

nesmyly,“ řekl jeden z respondentů 

„Třicet let byl čtenář Lidovek a během roku nebo dvou, mi to tak znechutili, když to začali 

dělat lidi jako je ten současný šéfredaktor, protože to s Lidovýma novinama, jak si je 

pamatuju, nemá nic společného. Bral jsem je hned od jejich začátku a teď už nemám vůbec 

chuť je číst. Takže teď přes internet a přes mobil si najdu informace v jistých médiích, 

které nejsou vlastněné oligarchama,“ popsal svou zkušenost jiný respondent. 
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7.2.2 Vnímání Facebookových algoritmů a jejich dopadů na přijímané informace a 

uzavírání se do filtračních bublin 

Z odpovědí na další sadu otázek týkajících se toho, jak se respondenti setkávají 

s opozičním názorem a jak na něj reagují, vyplývá že více uzavření ve filtračních 

bublinách jsou v prostředí Facebooku členi skupiny Lumpenkavárna. Deklarují totiž, že 

mají na Facebooku většinu přátel s podobným názorem tomu jejich, na rozdíl od příznivců 

Andreje Babiše také vidí na své Facebookové zdi většinou příspěvky, se kterými souhlasí. 

Tvrzení, že jde o více uzavřenou skupinu můžeme podpořit i zjištěním, že mají menší 

zájem o diskuzi a výsledkem obsahové analýzy, že je proud informací v jejich skupině více 

monotematický. 

Naopak vyrovnané počty přátel stejného i opačného názoru zmiňují uživatelé ze skupiny 

Babiš je náš premiér <3. Příznivci Andreje Babiše taky tvrdí, že na jejich facebookové 

stránce jsou souhlasné a nesouhlasné příspěvky v rovnováze, to můžeme zdůvodnit právě 

tím, že mají názorově různorodější facebookové přátelé, kteří příspěvky sdílí. Výjimkou je 

respondentka, která říká, že v reálném životě má většina jejích přátel opoziční názor 

k tomu jejímu, ale v prostředí Facebooku převažují příznivci premiéra. U příznivců 

Andreje Babiše se ovšem projevuje snaha obsah, se kterým nesouhlasí ze své stránky 

odstranit nebo jej ignorují. Jeden respondent například zmínil, že nesouhlasný obsah o 

Andreji Babišovi nečte, jiný přiznal, že nedávno některé přátelé kvůli jejich názorům 

odlišným od toho jeho ze svých facebookových přátel odstranil. 

Co se týče reakcí na nesouhlasný obsah, asi polovina respondentů při rozhovorech řekla, že 

obsah, se kterým nesouhlasí, někdy komentuje. Druhá polovina naopak nekomentuje 

nikdy. Více chuť komentovat projevili příznivci Andreje Babiše, odpůrci zase častěji 

deklarují, že nikdy nekomentují. Nejčastějším důvodem okomentovat nějaký příspěvek na 

Facebooku je to, že v uživateli vyvolá silné negativní emoce, většinou vztek. Důvodem 

nekomentovat je pak právě špatná zkušenost, kdy uživatel zažil, že se diskuze přeměnila 

v hádku, diskutující byli vulgární nebo měl uživatel pocit, že jím názoroví oponenti 

pohrdají. Jedna z respondentek, která je odpůrkyní Andreje Babiše při rozhovoru uvedla, 

že někdy o úmyslu autora příspěvku, se kterým nesouhlasí diskutuje soukromě se svými 

přáteli, ale autora se přímo nezeptá a do konfrontace s ním raději nevstoupí. 

Špatnou zkušenost s diskuzemi uvádí i respondenti, kteří do diskuzí vstupují a mají chuť 
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příspěvky komentovat. „Nejspíš chtějí provokovat nebo si myslí, že změní náš názor, 

protože nás považují za blbce,“ popsala členka skupiny Babiš je náš premiér <3 své pocity 

z diskuze s názorovými oponenty. 

Zajímavé je, že dělícím faktorem mezi respondenty není jen odlišný názor, ale taky věk. 

Dva respondenti staršího věku zmínili, že mají často pocit, že jimi mladší uživatelé při 

diskuzi pohrdají. „Teď už si říkám, mám já to zapotřebí? Možná kdybych byla čtyřicátník, 

tak bojuju, ale teď já mám heslo, že co mohu ovlivnit, ovlivním, co nemohu, nechám a 

zachovám si klidnou hlavu a spokojenou mysl. Říkám si, že ti mladí mnou budou 

opovrhovat, a to nemá cenu,“ popsala příznivkyně Andreje Babiše. 

Z odpovědí respondentů tedy můžeme vyvodit, že uživatelé skupiny Lumpenkavárna jsou 

více uzavření ve filtrační bublině, setkávají se totiž méně často s opozičním názorem. 

Příznivci Andreje Babiše častěji vstupují do diskuze u příspěvků, kvůli negativní 

zkušenosti s agresí ostatních uživatelů, ale někteří od diskuzí postupně upouští, to můžeme 

vysvětlit mimo jiné tím, že nejčastějším důvodem něco na Facebooku komentovat je pro 

uživatele silná negativní emoce, především vztek, to se může projevit na úrovni diskuzí. 

Hrubnoucí diskuze pak následně může odrazovat uživatele od konfrontace s ostatními 

uživateli, a tedy přehodnocování a zpochybňování vlastních postojů. 

7.2.3 Vnímání osoby Andreje Babiše 

Opačné názorové ladění zkoumaných skupin se projevilo v odpovědích na otázky týkající 

se vnímání současného premiéra Andreje Babiše. Příznivci Andreje Babiše vnímají 

premiéra především jako osobnost, která přinesla změnu. Všichni respondenti ze skupiny 

Babiše je náš premiér <3 zmiňují nespokojenost s porevolučními politiky, konkrétně 

někteří zmínili Miroslava Kalouska z TOP 09. Oceňují, že je Andrej Babiš jejich 

protiváhou. Impulsem pro vytvoření pozitivního názoru na Andreje Babiše bylo pro 

některé právě jeho vystupování proti současné opozici a dlouholetým porevolučním 

politikům. Respondenti taky zmiňují, že mají v Andreje Babiše důvěru, protože tlak mafie 

a lobbistů může ustát jen politik, který je odvážný a už při vstupu do politiky bohatý, navíc 

díky majetku je podle některých respondentů jisté, že vstoupil do politiky kvůli zájmům 

občanů. Některým respondentům podle jejich slov Andrej Babiš vrátil národní hrdost, 

shodují se, že mu jde především o občany a republiku. Jeho příznivci shodně obdivují jeho 

psychickou odolnost, která se podle nich projevuje tím, že premiér dobře zvládá útoky jeho 
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odpůrců na jeho osobu. 

Příznivcům Andreje Babiše na jeho osobě nejčastěji vadí špatný mluvený projev, někteří 

ale mají pocit, že se postupně zlepšuje a většinou se shodují, že jde o lidskou chybu, která 

není důležitá a svou pracovitostí a zájmem o občany ji Andrej Babiš vyvažuje. 

Respondenti zmiňují, že kauzy kolem osoby současného premiéra jsou spekulace nebo 

smyšlené, případně pro ně nejsou důležité. 

„Já nevím, o co přesně mu jde, ale věřím, že mu jde o republiku. A že nepolitizuje a 

v Evropě najednou vystupujeme jako hrdej národ, jako to dělal Masaryk a Beneš,“ mluví o 

navrácené národní hrdosti jedna z respondentek. 

„Bylo mi to sympatický, protože to byla taková truc strana proti těm „Kalouskům“. Nebyl 

jsem ctitel AB, asi ty jeho začátky nebyly úplně čistý, asi to tak pravda je, ale vážím si ho. 

Protože on toho hodně dělá. Já jsem taky podnikatel, vidím, že to není úplně jednoduchý, 

ale on něco dokázal. Spíš hodnotí jeho příznivci jeho praktickou politiku pro lidi, pro stát. 

Speciálně v téhle době zvládl výborně současnou koronavirovou krizi. Včas a vhodně, 

odvážně zasáhli, bez ztráty času. Ale právě proto teď proti němu roste nenávist. Opozice 

jen kritizuje, nesmyslně. Dělá to velice dobře, obdivuji jeho psychickou odolnost, proto si 

ho vážím. Myslím, že nepotřebuje někde něco ukrást. Problém dotací je jen spekulace,“ 

popsal při rozhovoru, jak vnímá rozpor mezi pozitivy a negativy osobnosti Andreje Babiše 

jeho příznivec. 

„Takže pro mě rozhodující od začátku, co nastoupil a proč ho od začátku volím, protože 

věřím, že dokáže něco u nás změnit a prorazit tu mafiánskou strukturu, to byl hlavní důvod 

i když není ideální třeba, není to typ pana Masaryka, ale podle mě je jedinný, který to u nás 

může změnit. No on dělá to, že myslí na lidi. To je poprvé od revoluce, kdy cítím, kromě 

pana Čunka ještě možná, který bojuje za lidi. To je jediný politik, jinak jsou to všechno s 

prominutím kecy u těch ostatních. Ale u něho to fakt cítím, že bojuje za lidi, to je pro mě to 

nejdůležitější,“ popsala při rozhovoru svůj vztah k Andreji Babišovi respondentka ze 

skupiny Babiš je náš premiér <3. 

Odpůrci současného premiéra si narozdíl od svých názorových oponentů myslí, že Andrej 

Babiš vstoupil do politiky kvůli svým zájmům, kterým podřizuje vše a nejedná tedy 

v zájmu občanů nebo státu. To je jejich nejsilnější dojem z osoby současného premiéra 
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spolu s tím, že ho považují za nemorálního. Dál Andreje Babiše označují za vypočítavého 

člověka, kterému chybí sebereflexe, vadí jim jeho spojení s komunismem a myslí si, že 

manipuluje voliči. Někteří respondenti zmínili, že jeho podnikání je nepoctivé, je 

nekompetentním a nedemokratickým politikem, lže a podporuje nenávist. 

Impulsem pro vytvoření názoru byla pro odpůrce Andreje Babiše například osobní 

zkušenost, kdy jej respondent potkal na obchodní snídani a Andrej Babiš zde podle slov 

respondenta velmi nevybíravě urážel svého podřízeného. Jinými důvody byly 

nekonzistentní názory před a po vstupu do politiky, nákup mediální společnosti Mafra, 

kauza Čapí hnízdo nebo přečtení knihy Boss Babiš. Jeden z respondentů Andreje Babiše 

zprvu volil, pak změnil názor, když si o současném premiérovi více zjistil. 

Odpůrcům Andreje Babiše ze všeho nejvíc vadí lhaní. Při otázce, zda na Andreji Babišovi 

něco oceňují, všichni respondenti odpověděli, že ne. 

Nejvíce se opakujícími rozdíly v dojmech ze současného premiéra je názor jedné skupiny, 

že jako jeden z mála politiků po mnoha letech hájí především zájmy občanů a pocit druhé 

skupiny, že naopak politiku podřizuje svým zájmům. Dále odpůrci ho považují za 

nepoctivého člověka a lháře, zatímco příznivci se domnívají, že kauzy kolem jeho osoby 

jsou smyšlené. Obě strany se shodnou pouze v názoru na špatné rétorické dovednosti 

premiéra, jeho příznivci jsou ale ochotní tuto chybu tolerovat, protože jim připadá lidská, 

někteří se s ní ztotožňují a myslí si, že to svou pracovitostí Andrej Babiš kompenzuje. 

Zajímavé je, že kritika jedné strany, příznivce v jejich názoru spíše utvrzuje, protože je po 

takovém tlaku veřejnosti premiér v jejich očích odolný a nebo je jim Andreje Babiše líto. 

7.2.4 Názory respondentů na média 

Další okruh otázek měl za cíl zpamovat vnímání mediální scény u obou skupin, tedy zjistit 

jaká média považují repondenti za důvěryhodná a naopak, podle čeho média vybírají nebo 

co jim v médiích vadí. Respondenti ze skupiny podporovatelů Andreje Babiše mají všichni 

stejný názor na mediální scénu, shodují se, že naprosté většině nevěří, nebo že jejich 

oblíbených médií je málo. 

Nejoblíbenější médium respondentů, kteří jsou příznivci Andreje Babiše je, pokud si musí 

vybrat, televize Prima, dále zmínili pouze po jednotlivě Novu, Info.cz, Seznam.cz, ČT, 

Xavera Veselého a iDNES. Naopak ČT členům skupiny Babiš je náš premiér! <3 nejvíc 
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vadí, v nedůvěře v Českou televizi se shodují všichni respondenti z této skupiny, konkrétně 

jim vadí například pořady 168 hodin, Reportéři ČT nebo Newsroom. Nemají taky rádi 

například Forum24, média ve vlastnictví Zdeňka Bakaly, Echo, Nova, Novinky 

V důsledku nedůvěry v média se objevuje například změna návyků v přijímání informací, 

kdy respondent používá Facebook jako hlavní zdroj informací o politice. 

„Já si ráno otevřu Facebook, podívám se co je nového a během krátký chvíle vidím (šetřím 

i čas), že zase někdo někde něco plácnul. Vidím, co zrovna frčí v éteru,“ popsal jeden 

z respondentů. 

Současně se u nich objevuje ochota čerpat informace spíše od konkrétních politiků než 

z médií. 

„Spíše, než články vyhledávám na Facebooku jeho (Andreje Babiše) stránku,“ řekl při 

rozhovoru jeden z respondentů. A jiný popisuje podobnou zkušenost: „Vůbec žádný mě 

nenapadá. Nemám žádné důvěryhodné média, ani ty zahraniční. Názory Putina jsou asi 

jediný, který se mi líbí, a to podotýkám, že nejsem rusofil.“ 

A připomeňme taky fakt, že respondenti ze skupiny Babiš je náš premiér! <3 jsou ochotní 

čerpat informace přímo z názorové facebookové skupiny a je to pro ně častěji důvodem 

členství. 

Na rozdíl od svých názorových oponentů odpůrci Andreje Babiše považují za důvěryhodná 

média především Českou televizi, konkrétně pořad 168 hodin. Dále jsou 

nejzmiňovanějšími oblíbenými médii Forum24, NY Times a Washington Post. Spektrum 

je ale poměrně pestré, respondenti zmínili taky například Respekt, Reportér, Hospodářské 

noviny, Demagog, Aktuálně.cz, CNN, BBC, Politico, Fuardian, Echo, Referendum, A2, 

DeníkN, Euro a Seznam.cz. Naopak nemají rádi a nevěří především Parlamentním listům, 

médiím ze skupiny Mafra, Barrandovu, Sputniku, jednou byli zmíněny Aeronet, Info.cz a 

Forum24. 

Pro příznivce Andreje Babiše je při výběru médií nejdůležitější objektivita a zastoupení 

všech názorů. Od médií očekávají věcnost, pravdivé informace a nepodsouvání názoru 

autora. Některým příznivcům premiéra nevadí, když jsou k němu média kritická, ale chtějí 

aby dostaly prostor obě strany sporu, jiní se médiím s antibabišovskou rétorikou vyhýbají 
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úplně. 

Členové skupiny Babiš je náš premiér! <3 negativně hodnotí jednostrannost v médiích, 

lživé informace nebo jejich zkreslování. Jednomu z respondentů například na České 

televizi z toho důvodu, že mu vadí, že veřejnoprávní médium kritizuje vládu. 

„To si nedovedu představit, za komunistu samozřejmě Česká televize podporovala vládu, 

politiku strany, že jo. Ale já neznám asi země ve světě, kde by státní televize mluvila proti 

vlastní vládě. Je tak něco neuvěřitelného. Určitě asi nejsem jediný, komu tak šíleně vadí, 

Česká televize,“ řekl během rozhovoru člen skupiny Babiš je náš premiér! <3 

Odpůrci premiéra si vybírají média podle jiných kritérií. Veřejnoprávní médium je pro ně 

zárukou důvěryhodnosti, protože je pod kontrolou u ostatních médií vybírají především 

podle vlastníka, zaměření média nebo hledají texty konkrétních novinářů. Vadí jim 

především lži, dezinformace nebo propaganda, střet zájmů vlastníka média, v jednotlivých 

případech černobílé vidění, proruskost nebo nedemokratičnost. 

„ČT je veřejnoprávní médium, tudíž předpokládám nezaujatost a kvalitu. Ostatní česká 

média, která mám rád, nevlastní Andrej Babiš nebo jiní politici a pracuje v nich 

novinářská špička této země. Zbytek jsou zahraniční etablovaná tradiční média,“ popsal 

klíč svého výběru respondent ze skupiny Lumpenkavárna. 

„To, kdo je vlastní je podstatný. Jak zaměstnavatel píská, že jo. Určitě, když jsou vlastněný 

člověkem, který hromadí majetek, tak mi to vadí, tam je to všechno propojený, selektuji 

podle majitele. Je potřeba selektovat, jako v minulém režimu,“ vyjádřila se v podobném 

duchu jako její názorový souputník odpůrkyně současného premiéra. 

Při shrnutí přístupu respondentů k médiím můžeme říct, že příznivci Andreje Babiše 

nemají důvěru ve většinu médií, proto se uchylují k častějšímu čerpání informací 

z Facebooku, konkrétně z názorové skupiny Babiš je náš premiér! <3, nebo získávají 

informace od konkrétních politiků. Při výběru médií požadují více než jeho odpůrci 

zastoupení různých názorů a objektivitu nejvíce jim vadí jednostranné informace a lži. 

Vzhledem k výsledkům obsahové analýzy zdrojů informací ve skupině Babiš je náš 

premiér! <3, kde se objevovaly konspirační weby, je ale možné, že lidé z této skupiny 

přijímají ve snaze zajistit si větší spektrum názorů i neověřené informace. Naopak odpůrci 
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Andreje Babiše mají důvěru v celou řadu médií, méně často informace čerpají z Facebooku 

a skupiny Lumpenkavárna, při výběru médií jim záleží na vlastníkovi a jeho případném 

střetu zájmů, nejvíce jim v médiích vadí dezinformace a propaganda. 

7.2.5 Názory na rozdělení společnosti a případné projevy polarizace v okolí 

respondenta 

Poslední sada otázek byla zaměřená na vnímání koheze společnosti u obou skupin a pohled 

na názorové oponenty. Respondenti z obou skupin vesměs souhlasí s tvrzením, že Česká 

společnost je rozdělená, někteří se ale domnívají, že rozdělení není tak velké, jak se ve 

společnosti obecně myslí. Obecně respondenti o rozdělení společnosti mluví v negativních 

konotacích, často zmiňují, že je mrzí nebo že z něj mají dokonce strach. 

Tři respondenti ze skupiny Lumpenkavárna se zase domnívají, že internet názorové 

rozdělení, přestože k němu přispívá, současně opticky zveličuje. 

„Virtuálně společnost rozdělená je, ale ve skutečnosti moc ne, protože nakonec to dopadne 

tak že každý řekne na druhou stranu mně je to jedno a je to tak jak to je. Myslím si, že jen 

někdo chce abychom se cítili rozděleně. Velké státy, které nechtějí silnou Evropu: Amerika, 

Rusko, Čína,“ popsal svůj pocit respondent ze skupiny Lumpenkavárna. 

Respondentka, která je příznivkyní Andreje Babiše přisuzuje rozdělení rétorice některých 

politiků, která budí dojem, že je společnost velmi polarizovaná, respondent ze stejné 

skupiny se domnívá, že rozdělení spočívá spíš v mezigeneračních sporech než 

v názorových táborech, jedna respondentka s opačným politickým názorem zase označuje 

za hlavní dělicí linii výši majetku. 

„Česká společnost je rozdělená na několik táborů, je rozdělená podle množství majetku. 

Tady se o tom nemluví. Tady je 10 % těch, co jsou ultra bohatí, tam to rozdělení je jasný. 

Socioekonomická situace hodně ovlivňuje, jak si utváříme politický názor,“ řekla během 

odpůrkyně Andreje Babiše. 

Respondenti z obou skupin se shodují, že Facebook a další sociální sítě k rozdělení 

společnosti přispívají. Facebook a sociální sítě podle respondentů ze skupiny Babiš je náš 

premiér! <3 k rozdělení přispívá především tím, že obsahuje hodně agrese a vulgarity. Je 

tedy patrné, že si respondenti z této skupiny možná kvůli negativní zkušenosti, kterou často 
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zmiňovali, uvědomují rozdělení, které vyvolávají diskuze na sociálních sítích, nevnímají 

ale možnost rozdělení skrze filtrační bubliny. Dál považují příznivci Andreje Babiše za 

viníka rozdělení společnosti taky například odprůrce premiéra a prezidenta, televizi, herce, 

část Senátu nebo opozici. 

„Velmi silně to vnímám a hrozně mě to mrzí rozhodně si nemyslím, že by tu společnost 

rozdělovali zastánci Babiše a Zemana, že to je právě ta druhá strana. A mám pocit, že ta 

společnost je tak rozdělená až agresivní, že z toho mám obavy. A dokonce si myslím, jestli 

to není řízeno, ale já jsem o tom přesvědčená, úplně odjinud. A mám z toho obavy,“ 

popsala během rozhovoru respondentka, která je příznivkyní Andreje Babiše. 

Odpůrci Andreje Babiše myslí, že Facebook a další sociální sítě přispívají k polarizaci 

společnosti prostřednictvím názorových skupin, kde se uživatelé utvrzují ve svých 

názorech a taky tím, že Facebook neodráží realitu a je tak v jeho prostředí snazší lidmi 

manipulovat. Tito respondenti jsou si tedy dopadů filtračních bublin více vědomi. 

Rozdělení vnímají obě skupiny respondentů i ve svém bezprostředním okolí, konkrétně 

především v rodině, dál v práci, ve škole nebo mezi kamarády. Obě skupiny jej nejčastěji 

řeší tím, že s lidmi s jiným politickým názorem o politice radši nediskutují. Pro jednoho 

respondenta ze skupiny příznivců Andreje Babiše je opačný politický názor přátel dokonce 

důvodem pro přerušení kontaktů s nimi. 

Obě skupiny se tedy shodují, že společnost je rozdělená a Facebook s dalšími sociálními 

sítěmi k tomu přispívají. Rozdíly ve vnímání společenské koheze u obou skupin jsou 

v tom, kdo je viníkem tohoto rozdělení a jak k němu sociální sítě přispívají.  

7.2.6 Přístup k diskuzi s člověkem opačného politického názoru a vnímání skupin 

názorových oponentů 

Při otázce, zda respondentovi vadí diskuze s člověkem opačného politického názoru, obě 

skupiny deklarují, že taková diskuze jim nevadí, liší se ovšem zájem o ni, liší se zájem o 

ni. Příznivci premiéra zmiňují, že je taková diskuze dokonce baví, jeho odpůrci naopak 

říkají, že se jí někdy raději vyhnou, nevyhledávají ji, nebo jim připadá zbytečná. 

Podmínky, za kterých jsou respondenti ochotní s názorovým oponentem diskutovat, jsou 

pro příznivce Andreje Babiše, že se diskutér nesmí projevovat agresivně, a nedává jim 
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najevo, že jsou hloupí, diskuze by podle nich měla být věcná. Odpůrci Andeje Babiše jsou 

ochotní diskutovat s názorovým oponentem, pokud taková debata neohrozí vzájemné 

vztahy, jejich oponent má dobré argumenty a schopnost argumentace. Důvodem diskuze je 

pro ně názorového oponenta přesvědčit o svém názoru. 

Můžeme tedy říct, že obě skupiny jsou ochotné diskutovat s člověkem opačného 

politického názoru, ale příznivci Andreje Babiše o ni jeví větší zájem, odpůrci ji často 

považují za zbytečnou. Důvodem by pro ně bylo přesvědčit oponenta o svém názoru. 

Podmínkou takové diskuze je pro příznivce premiéra, že diskutér nebude agresivní a 

nebude k nim přistupovat jako ke hloupým, pro odpůrce premiéra je podmínkou 

neohrožení vzájemných vztahů a argumentační schopnosti diskutéra. 

Otázkou, která byla přidána až v průběhu sběru dat a odpovědělo na ni proto jen 7 

respondentů, bylo, jak respondent vnímá lidi s opačnými politickými názory, jak si 

vysvětluje jejich motivace a co si o nich myslí. Z odpovědí na ni vyplynulo, že příznivcům 

Andreje Babiše nejvíc na opačné názorové skupině vadí agrese vůči Andreji Babišovi, 

respondenti zmiňují, že odpůrci Andreje Babiše uvěřili lžím o jeho osobě, nebo jsou 

závistiví, protože premiér je bohatý a úspěšný. Převládá, ale názor, že volit by měl každý 

podle svých názorů a příznivci Andreje Babiše tvrdí, že jim skupina jeho odpůrců v zásadě 

nevadí. 

„Můžu vám to říct konkrétně a myslím, že to tak bude ve většině. Ti co jsou 

antisympatizanti Andreje Babiše tak já si myslím, že podstata je závist. Oni žijí takový 

obyčejný život, jsou plný negace, nefungují jim rodiny, nemají peníze. A teď vidí chlapa, 

který je bohatý, úspěšný a oni to v té své zamindrákovanosti nepřiznají. Jak jsou zoufalí, 

tak si to vybíjejí v agresivitě na Andreje Babiše,“ řekl při rozhovoru o skupině odpůrců 

premiéra jeho příznivec. 

„Lidé s opačným názorem mi nevadí. Mám jednu známou, dobrá, poctivá paní, která má 

názor, že Babiš málo podporuje podnikatele, její manžel je podnikatel, ona masérka. Já jí 

neodporuju, v tomto jí chápu, ale zase chápu Babiše, že má lavírování kvůli spolupráci, 

hlasy a ta. Když si toho člověka vážím, tak se s ním kvůli politice hádat nebudu. To je 

svoboda názoru, my se můžeme shodnout nebo neshodnout, není třeba nacistka, ale 

variability nikomu neuškodí,“ myslí si příznivkyně Andreje Babiše. 
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Odpůrci premiéra si o skupině názorových oponentů myslí, že jde o občany zklamané 

porevolučním politickým vývojem a v Andreji Babišovi vidí změnu, což odpovídá i 

vlastnímu vnímání sebe sama ve výpovědích jeho příznivců. Dál si členové skupiny 

Lumpenkavárna o názorových oponentech myslí, že ignorují problémy premiéra, aby 

nemuseli žít v beznaději. Druhým častým názorem je, že příznivci Andreje Babiše se ve 

volbách rozhodují především podle politických slibů. 

„Já myslím, že je to tím, že byli zklamaní politikou tradičních stran, našli si spasitele a 

odmítají připustit, že on žádný spasitel není. Že zavírají oči před tím, že on je největší 

zloděj, větší než Kalousek. Tak před tím zavírají oči, protože by zase museli upadnout do 

beznaděje, že tam nikdo nový není,“ příkladem takového názoru je tato výpověď 

respondenta.  
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8 Návrh dalšího využití práce 

8.1 Tvorba workshopu pro žáky středních škol pro iniciativu Stužák 

Poznatky získané při psaní této práce autorka využila k designování nového workshopu pro 

iniciativu Stužák, které je členkou. Studenti vysokých škol různých humanitních oborů pod 

hlavičkou této iniciativy tvoří a lektorují workshopy, jejichž cílem je doplnit výuku na 

středních školách a podnítit zájem žáků o témata z veřejného života. Tématicky jsou 

workshopy rozkročeny mezi politologií, mezinárodními vztahy, právem, sociologií, 

moderními dějinami a zatím pouze jeden workshop je zaměřen na kritické myšlení.58 

Workshop má reagovat na problémy popsané v této práci a především pak na fakt, že jak 

již bylo v práci zmíněno, pro asi polovinu mladých ve věku od 18 do 30 let jsou sociální 

sítě hlavním zdrojem informací o veřejném dění. Workshop se jmenuje Vybíráš si 

informace ty nebo ony tebe? a jeho cílem je pomoci žákům kriticky nahlížet na informace, 

které konzumují na sociálních sítích, zejména na platformě Facebook. Workshop má taky 

žákům ukázat, že obsah, který vidí na na Facebooku, reprezentuje jen malý výsek 

názorového spektra a má jim prostřednictví společné aktivity, sdělených informací a 

následné diskuze pomoci pochopit úskalí filtračních bublin, konfirmačního zkreslení. 

Závěrem se má workshop taky dotknout tématu bezkonfliktní komunikace s názorovým 

oponentem ať už v prostředí Facebooku nebo v osobním životě. Domnívám se, že je to 

důležité především ve světle zjištění Národní zprávy mezinárodního šetření Talis 2018, 

podle které jen 28 % českých učitelů druhých stupňů základních škol a nižších stupňů 

víceletých gymnázií má pocit, že zvládnou výuku průřezových dovedností, mezi které patří 

kritické myšlení.59 Dá se tedy předpokládat, že na středních školách bude situace podobná. 

Workshop byl v červnu 2020 výkonnou radou spolku Stužák schválen a od září 2020 s ním 

začnou lektoři střední školy objíždět. 

 

58 Stužák - studenti žákům. Stužák - studenti žákům [online]. Copyright © 2017 [cit. 10.02.2020]. 

Dostupné z: https://stuzak.cz/ 

59 Česká školní inspekce ČR - Home [online]. Copyright © [cit. 23.06.2020]. Dostupné 

z: https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/2020_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/TALIS_2018_
mezinarodni_zprava_CZ.pdf 

https://stuzak.cz/
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/2020_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/TALIS_2018_mezinarodni_zprava_CZ.pdf
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/2020_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/TALIS_2018_mezinarodni_zprava_CZ.pdf
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8.1.1 Průběh workshopu 

• Úvodní diskuze (10 minut) 

• Společná aktivita (30 minut) 

• Prezentace týmů (20 minut) 

• Informační video (5-10 minut) 

• Závěrečná diskuze (15-20 minut) 

8.1.2 Otázky do úvodní diskuze 

- Je pro vás Facebook důležitý zdroje informací? 

- Myslíte, že může mít člověk objektivní a pestré informace o veřejném dění, když je 

má pouze ze sociálních sítí? 

- Jste členy nějakých názorových facebookových skupin? 

- Co je podle vás cílem takových skupin? 

- Slyšeli jste někdy o facebookových algoritmech? 

- Jak myslíte, že algoritmy ovlivňují podobu vašeho facebookového feedu? 

- Myslíte, že Facebook přispívá k názorovému rozdělení společnosti? (Jak a je to 

podle vás problém?) 

8.1.3 Vysvětlení společné aktivity 

Žáci se rozdělí do několika skupin (počet skupin se dá měnit podle počtu žáků). Žáci 

dostanou zadání, díky kterému zjistí, jakou názorovou facebookovou skupinu budou tvořit. 

Zadání je hodně variabilní a může být pokaždé jiné. Dá se upravovat tak, aby reagovalo na 

současnou situaci, bylo aktuální a tím i pro žáky atraktivnější. Cílem je ale, aby byly 

jednotlivé skupiny vzájemně aspoň mírně v opozici a ukázala se tak při závěrečné 

prezentaci diverzita jejich obsahu. Lektor žákům vysvětlí, že jde o experiment a během 

následující aktivity nezáleží na jejich skutečném názoru, ale jde o to si představit, že jsou 

členem příslušné názorové skupiny. Žáci si zadání přečtou a krátce ve skupině 

prodiskutují, jak k aktivitě přistoupí. Můžou se doptat na případné nejasnosti a pak založit 

facebookovou skupinu. Podle počtu počítačů, které budou k dispozici, může každá skupina 

pracovat i na více počítačích současně z různých facebookových účtů. Pokud je ve třídě 

někdo, kdo facebookový účet nemá, přidá se k jinému spolužákovi. Žáci hledají články a 

další obsah, který odpovídá jejich zadání, sdílí jej ve skupině, příspěvky komentují a jsou 

jinak aktivní. Po 30 minutách se aktivita ukončí a žáci své výtvory vzájemně krátce 
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odprezentují zbytku třídy pomocí projektoru. Po prohlédnutí všech skupin následuje 

informační video a závěrečná diskuze. Na konci workshopu žáci vytvořené skupiny 

smažou. 

8.1.4 Informační video 

V informačním videu bude žákům za pomocí odborných zdrojů ale srozumitelně a snad i 

trochu vtipně popsáno fungování facebookových algoritmů, vysvětlené pojmy filtrační 

bublina a konfirmační zkreslení a v závěru budou zmíněná základní pravidla bezkonfliktní 

komunikace s názorovým oponentem. 

8.1.5 Otázky do závěrečné diskuze 

- Když se teď podíváte na skupiny, které jste vytvořili, zajímalo by mě, co myslíte, 

že by se stalo, pokud bychom si vybrali několik skupin, jako je ta vaše, a čerpali 

informace převážně z nich? Jinými slovy se uzavřeli do filtrační bubliny, o které 

jste slyšeli ve videu? 

- Když jste viděli, jak zhruba fungují facebookové algoritmy, které ovlivňují řazení 

příspěvků na vašem feedu, uvědomili jste si nějaký příklad toho, co na Facebooku 

vídáte často a jaký obsah naopak v důsledků algoritmu vídáte míň, než byste chtěli? 

- Vyzkoušíte funkci „Proč se mi zobrazuje tenhle post“, abyste zjistili víc o tom, proč 

vám Facebook nabízí konkrétní informace? 

- Co myslíte, že je opravdovým cílem algoritmů? 

- Myslíte si, že u vás někdy funguje tzv. konfirmační zkreslení, o kterém jste slyšeli 

ve videu? Napadá vás nějaký konkrétní příklad? 

- Napadají vás příklady toho, jak se můžeme uzavření do filtrační bubliny bránit? 

- Jak myslíte, že bychom mohli vhodně doplňovat informace ze sociálních sítí o další 

relevantní informace a zdroje? 

- Víte, jak můžete na Facebooku ovlivnit nebo omezit algoritumus? 

- Když se na Facebooku nebo i v osobním životě potkáte s člověkem, který má 

opačný názor na pro vás důležitou věc, napadá vás, jak s ním o tématu mluvit tak, 

aby jste se vzájemně nemuseli urazit, ale naopak jste si mohli z diskuze oba odnést 

nové argumenty, mohli zjistit, co druhého člověka k jeho názoru vede, nebo se ho 

pokusit přesvědčit o tom svém? 
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- Je něco, co si po dnešním workshopu uvědomíte, když se podíváte na svůj 

facebookový feed nebo navštívíte skupiny, kterých jste členy? 
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9 Závěr 
Jak bylo popsáno v teoretické části této práce, podle teorie zastupitelské demokracie jsou 

pro kvalitní fungování demokracie potřeba dobře informovaní občané. Z prací různých 

autorů dále víme, že informovaný občan se ve volbách rozhoduje pragmatičtěji a vybírá si 

takové zástupce, kteří budou hájit jeho skutečné zájmy. Procesy příjímání informací o 

politice a veřejném dění se s rozvojem nových médií a sociálních sítí mění a statistiky 

ukazují, že zvláště pro mladé Čechy se Facebook stává důležitým zdrojem informací. To 

může ovlivnit kvalitu politické informovanosti občanů a nepřímo tak i kvalitu demokracie. 

Proto se v této práci ptám: Jak mění procesy přijímání informací o politice a veřejném dění 

nové technologie a sociální sítě jako například Facebook? Jak funguje příjímání informací 

o politice a veřejném dění ve dvou různých filtračních bublinách? Jak uzavřené jsou tyto 

dvě filtrační bubliny? Jak se liší vnímání například informačních zdrojů, médií, důležitosti 

diskuze nebo osoby Andreje Babiše ve dvou různých filtračních bublinách? 

Práce mapuje procesy přijímání informací ve filtračních bublinách příznivců a odpůrců 

současného premiéra Andreje Babiše a hledá rozdíly i podobnosti mezi těmito opozičními 

názorovými skupinami. Obsahová analýza příspěvků ve zkoumaných facebookových 

skupinách a analýza hloubkových rozhovorů s členy obou skupin ukázaly, že odpůrci 

Andreje Babiše jsou více uzavřenou skupinou. Přijímají totiž na Facebooku 

monotematičtější informace, jeví menší zájem o diskuzi, mají méně facebookových přátel 

s opozičním názorem a vidí na své facebookové stránce méně obsahu, se kterým 

nesouhlasí. Oproti tomu příznivci Andreje Babiše jsou méně uzavřenou filtrační bublinou, 

ve facebookové skupině mají tématicky pestřejší obsah, mají víc přátel s opozičním 

názorem, vídají více nesouhlasného obsahu a mají taky větší zájem o diskuzi. 

Informační zdroje odpůrců Andreje Babiše můžeme označit oproti druhé skupině za méně 

rizikové, nečerpají totiž ve velké míře z Facebooku a konzumují informace především 

z veřejnoprávních a tradičních médií, kterým věří. Média si vybírají podle vlastníka, jde 

jim o to, aby nebyla propagandistická a dezinformační. Jsou si taky více vědomi vlivu 

filtračních bublin. Příznivci Andreje Babiše u mediálního obsahu kladou důraz na 

názorovou pestrost, současně si ale neuvědomují, že informace, které čerpají z Facebooku, 

mohou být jednostranné. Riziky je, že nevěří většině médií, například veřejnoprávním, u 

kterých jim názorová pestrost nepřipadá dostatečná. Ve snaze si ji zajistit, tak častěji 
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čerpají informace z alternativních zdrojů včetně webů konspiračních. Více taky využívají 

jako informační zdroj Facebook nebo stránky konkrétních politiků a nosičem informace je 

pro ně častěji než text video bez kontextu. 

Vnímání osoby Andreje Babiše je u skupin protichůdné, pro jeho příznivce znamená 

změnu, zastupuje z jejich pohledu zájmy občanů, vrací národní hrdost a jeho chyby jsou 

pouze lidské a odpustitelné. Odpůrci v něm vidí nemorálního člověka hájícího pouze své 

zájmy. Příznivci Andreje Babiše vnímají opoziční skupinu jako závistivé lidi, kteří uvěřili 

lžím, opačná strana vnímá příznivce jako zklamané voliče, kteří ignorují chyby premiéra, 

aby nemuseli znovu žít v beznaději. 

Společnými jevy u obou skupin, které nám můžou nastínit obecné změny, je například 

přesun od proaktivního vyhledávání informací ke konzumaci personalizovaného obsahu, 

to, že důvodem pro započetí diskuze v online prostředí je nejčastěji silná negativní emoce, 

především vztek nebo postupné upouštění od diskuze s názorovými oponenty. 

Pokud by důležitost internetu, potažmo Facebooku jako informačního zdroje dál narůstala, 

plynula by ze zmíněných závěrů budoucí rizika jako přijímání monotematického proudu 

informací a uzavřenosti ve filtrační bublině pro některé skupiny obyvatelstva a 

informování se z alternativních zdrojů dezinformační platformy nevyjímaje pro jiné 

skupiny. Současně pokud budou uživatelé Facebooku upouštět od diskuze s názorovými 

oponenty, jak výsledky naznačují, mohla by kombinace těchto jevů způsobit například 

další polarizaci společnosti a nárůst extremismu. Řešení by mohla přinést například změna 

nastavení algoritmů Facebooku a internetových vyhledávačů nebo osvěta či školní výuka o 

bezkonfliktní komunikaci s názorovým oponentem a o fungování nových médií, sociálních 

sítí a jejich rizicích. První z těchto řešení autorka zajistit nemůže, to druhé nastínila 

v kapitole Návrh dalšího využití práce a bude se mu věnovat i po odevzdání této práce. 

10 Summary 
The aim of this thesis was the reception of information about politics and public life in 

filtered bubbles on the Facebook pages of proponents and opponents of the current Prime 

Minister of the Czech Republic, Andrej Babiš. I aimed to describe the differences in 

reception of information about politics and public life between these opposing opinion 

groups, and thus to outline the influence of filtered groups on the habits of the reception of 

information. A content analysis of Facebook posts in both groups, paired with an analysis 
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of interviews with members of both groups have shown that the groups differ in their 

openness, the diversity of information received, the quality of sources, the willingness to 

discuss, or the trust in public service and other traditional media. Conversely, there are also 

similarities between both groups: a growth in the reliance on Facebook as a source of 

information, a growth in the consumption of personalized content, and an emotional 

motivation towards discussion mainly rooted in anger.  
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13 Teze bakalářské práce 
Jméno studenta: Eliška Halaštová 

Jméno vedoucího práce: doc. PhDr. Ondřej Císař Ph.D. 

Název v českém jazyce: Propustnost sociálních bublin 

Název v anglickém jazyce: The permeability of social bubbles 

Typ práce: Bakalářská   

Obor práce: Politologie a veřejná politika 

Ústav: Katedra Sociologie   

Stručná charakteristika práce 

Chci popsat fungování sociálních bublin a jejich vzájemné prostupnosti. 

Cíle práce 

Cílem práce bude na konkrétním případu popsat, jak odlišně vnímají stejné téma lidé z 

různých sociálních bublin a jaké informace o něm získávají ze svého okolí. Konkrétně 

provedu polostrukturované rozhovory se členy dvou vybraných facebookových skupin, 

které jsou na opačné straně názorového spektra a následně provést třístupňové kódování, 

které by mi mělo pomoci odhalit odlišnosti v informacích a názorech, které jednotlivé 

skupiny mají a současně body, ve kterých se případně protínají a neliší se. V závěru budou 

data interpretována a doplněna konkrétními příklady z rozhovorů. Na základě informací 

získaných v průběhu psaní práce bych poté ráda vytvořila interaktivní vzdělávací 

workshop pro iniciativu Stužák, které jsem členem, pro studenty středních škol, který by se 

věnoval této problematice. 

Výzkumné otázky 

Jaká je propustnost sociálních bublin? Do jaké míry se liší informovanost ve dvou různých 

sociálních bublinách? Jak se liší názory ve dvou různých sociálních bublinách? 

Jak funguje příjímání informací ve dvou různých sociálních bublinách? 
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Základní teoretická východiska 

Teorie sociálních bublin vychází a úzce souvisí s jevem zvaným echo chamber. Sociolog 

Zygmunt Bauman popisuje, že většina lidí používá informační technologie k upevnění 

vlastní „bubliny pohodlí“. Je to podle něj zóna, kde nemusíme řešit nepohodlné 

kontroverze, obhajovat svoje myšlenky nebo něco vysvětlovat. V důsledku toho však 

ztrácíme kritické schopnosti, schopnosti poznávat, vyjednávat, argumentovat, nebo 

přijmout změnu. Pojem informační bublina použil poprvé nejspíše Eli Pariser v roce 2011. 

Obecnou charakteristikou sociální bubliny je, že se jedná o uzavřenou skupinu, ve které se 

kumulují informace a názory podobného rázu a její členové tak nabývají dojmu, že jde o 

informace a názory ve společnosti převládající. Jednotlivé bubliny si mezi sebou informace 

spíše nepředávají a jsou izolované, proto se domnívám, že je relevantní zkoumat, jaká je 

doopravdy jejich vzájemná propustnost. S rozvojem sociálních sítí dochází ke snižování 

koheze společnosti a prohlubují se názorové propasti mezi jednotlivými skupinami 

společnosti, existuje tedy vztah mezi nástupem sociálních médií a uzavíráním většiny 

jejich uživatelů do sociálních bublin. 

Předběžný výzkumný plán 

Provedu rozhovory se členy dvou facebookových skupin. Bude jich nejméně pět se členy 

každé z nich, ale obecně platí, že se pokusím uskutečnit takové množství rozhovorů, až se 

data začnou opakovat a budu vědět, že další rozhovory by už zřejmě nic nového 

nepřinesly, jak je u kvalitativního výzkumu zvykem. Respondenty budu vybírat tak, aby 

bylo pokud možno zastoupeno co nejvíce věkových kategorií, ale primární samozřejmě 

bude souhlas respondenta s rozhovorem, neočekávám totiž, že bude v tomto případě 

snadné respondenty nabídkou oslovit. Během rozhovorů budu klást otázky o známých a 

dohledatelných faktech o konkrétním tématu, abych zjistila, jakými informacemi 

respondent disponuje a dále se budu zajímat i o jeho postoje a názory na dané téma. 

Zeptám se také, jak respondent obecně s informacemi ze svého okolí pracuje. Rozhovory 

budu zpracovávat třístupňovým kódováním. V prvním stupni srozumitelně označím 

každou myšlenku, v dalším přiřadím konkrétnější kategorii a nakonec budu hledat společná 

opakující se klíčové nadřazené jevy. Data budu následně interpretovat. Popíšu pouze 

propustnost dvou sociálních bublin a zjistím pohled respondentů pouze na jedno konkrétní 

téma, výstupy tak nebude možné vztáhnout na celou českou populaci. 
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14 Přílohy 
Příloha č. 1: Ukázka funkce Why I am seeing this? (obrázek) 

 

  



57 

Příloha č. 2: Šablona polostrukturovaného rozhovoru (text) 

Představení práce: Moje práce je o tom, jak lidé přijímají informace o politice na 

Facebooku. Dělám rozhovory s lidmi, kteří se nějak zajímají nebo mají názor na Andreje 

Babiše a jsou na facebooku ve skupinách, kde se o něm diskutuje, pak budu rozhovory 

takzvaně kódovat, to znamená analyzovat společné a naopak rozdílné věci, které mi různí 

lidé sdělí a v práci pak popíšu rozdíly v procesech přijímání informací mezi různými 

skupinami. Účelem té práce není hodnotit Andreje Babiše jako politika, ale spíš popsat, jak 

Facebook může ovlivňovat politickou informovanost a tím potom taky politické preference 

jeho uživatelů na konkrétním příkladu a vybrala jsem právě Andreje Babiše, protože je to 

výrazná osobnost současné české politiky. 

Informace o zachování soukromí respondenta: (zapnout nahrávání) Na začátek bych Vás 

chtěla ujistit, že v práci nemusí být vůbec uvedeno Vaše jméno, pokud nebudete chtít, že 

všechno, co mi povíte, použiju jen pro účely této školní práce a chtěla bych se zeptat, jestli 

Vám nebude vadit, pokud si budu rozhovor nahrávat, abych si to pak mohla znovu pustit 

při psaní práce? Děkuji, máte jakékoliv dotazy nebo je něco, co jsem špatně vysvětlila a 

není Vám to jasné? S dovolením se tedy začnu ptát. 

Přijímání informací z Facebooku 

- Proč jste ve skupině Babiš je náš premiér <3/Lumpenkavárna? Co tam hledáte, 

informace/diskuzi/komunitu lidí se stejným názorem nebo něco jiného? 

- Jaké informace o AB na Facebooku nejčastěji čtete, krátké posty/komentáře Vašich 

přátel nebo ve skupinách, články, nebo něco jiného? 

- Je pro Vás obecně Facebook důležitým zdrojem informací? 

- A je obecně internet nejčastější místo, odkud přijímáte informace oproti třeba 

televizi, tištěným novinám a podobně? 

- Čtete častěji zprávy, které si sami na internetu najdete, nebo spíše takové, které 

sdílí na Facebooku vaši přátelé, nebo je vidíte právě ve facebookových skupinách, 

kterých jste členem/kou? 

Algoritmy 

- Máte na Facebooku i přátele s jiným názorem na Andreje Babiše? 
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- Vidíte od Vašich přátel na Facebooku často příspěvky, které souhlasí s vaším 

názorem na Andreje Babiše? 

- Jak pravděpodobně zareagujete, když narazíte na Facebooku na příspěvek, třeba 

článek, který sdílí někdo z Vašich přátel, který odporuje Vašemu názoru na 

politiku? Budete jej ignorovat, přečtete si jej, budete příspěvek komentovat? 

- Je ve zkoumané skupině hodně vašich přátel? 

Vnímání osoby Andreje Babiše 

- Jak byste svými slovy popsal/a Andreje Babiše? 

- Dá se říct, co byl nějaký první impuls, kdy jste si na Andreje Babiše vytvořila 

názor? 

- Co Vám nejvíc vadí/co nejvíc oceňujete? 

- Je třeba něco, co naopak oceňujete/co vám naopak vadí? 

Média 

- Mohl/a byste mi popsat jaká konkrétní média nejčastěji čtete a považujete je za 

důvěryhodná? 

- Dá se říct, proč právě tato, co se vám na nich líbí? 

- A jsou nějaká média, která vám naopak vadí, kterým se třeba vyhýbáte? 

- Dá se říct, co Vám na nich vadí? 

Obecné 

- Máte pocit, že česká společnost je rozdělená? 

- Myslíte, že Facebook a jiné sociální sítě k tomu přispívají nebo na to nemají vliv? 

- Projevuje se rozdělení ve vašem okolí? 

- Vadí Vám diskuze o politice s člověkem, opačného politického názoru? 

- Případně za jakých podmínek ne a za jakých ano? 

- Jak vnímáte lidi s opačným názorem na Andreje Babiše, než je ten Váš? 

Demografie 

- Věk 

- Absolvované studium 
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- Bydliště (s přesností na kraj) 

- Současné studium/zaměstnání/zaměstnání před nástupem do důchodu 


