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Anotace 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na dezinformace a jak se s nimi vypořádat. V teoretické 

části jsou v úvodu uvedeny definice základních pojmů, jako jsou dezinformace, misinformace, 

malinformace a fake news, a jejichž znalost a správné užívání je stěžejní při práci s tímto tématem. 

Dále popíše českou dezinformační scénu a v kontrastu s ní analyzuje etické kodexy českých 

mainstreamových online médií, které porovná s kodexem britské veřejnoprávní stanice BBC. 

Teoretická část se věnuje také tématům stěžejním pro její praktickou část. Jsou jimi znalosti 

českých novinářů ohledně dezinformací a kognitivní funkce lidského mozku, které mají znatelný 

vliv na sdílení falešných informací.  

Praktickou částí je příručka pro začínající novináře, která, kromě teoretické části, vychází 

z rozhovorů s více než deseti finskými novináři a odborníky na dezinformace a mediální výchovu. 

Příručka je rozdělena do deseti kapitol, alias desatera, ve kterých žurnalistům přináší teoretické 

poznatky, ale i praktické tipy k práci s dezinformacemi. Součástí praktické části je také pracovní 

list pro střední školy, který mohou využít v rámci mediální výchovy, doplněný pomocným listem 

pro učitele, a videa finských odborníků s radami pro běžné občany, jak se chovat v prostředí, kde 

dezinformace můžou čekat na každém online kroku.  

Annotation 

This Bachelor’s thesis focuses on disinformation and ways how to tackle it. In the 

beginning, the theoretical part introduces definitions of the fundamental terms, such as 

disinformation, misinformation, malinformation, and fake news, whose knowledge is crucial when 

working with this matter. Further, it describes the Czech disinformation scene in contrast to 

analyzes of the code of ethics of Czech mainstream online media, which are compared with a code 

of British public broadcasting company BBC. The theoretical part is also dedicated to the key 

topics for its practical part. Among those is knowledge of disinformation of Czech journalists and 

cognitive functions of the human’s brain which have a significant influence on sharing false 

information.  

The practical part consists handbook for junior journalists which, apart from the theoretical 

part, is based on interviews with more than ten Finnish journalists, and experts on disinformation 

and media education. This handbook is divided into ten chapters, alias ten commandments, which 



 

brings journalists theoretical knowledge as well as practical tips for work with disinformation. A 

part of this handbook is also a working sheet designed for high school, which can be used during 

classes of media education, accompanied by an auxiliary sheet for teachers, and video of Finnish 

specialists with advice for ordinary citizens, how to act in an environment where disinformation 

can lurk at every step online. 
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Úvod 

Nepravdivé informace obíhají tento svět již od pradávna. Využívali je panovníci i vojevůdci. 

V posledních letech se však něco změnilo. Informace se šíří v dnešním globalizovaném světě jako 

blesk. Stačí několik vteřin a o události, která hýbe státem v Jižní Americe, ví celý svět. Informace 

se staly mocným nástrojem žurnalistů, ale i vlivnou zbraní dezinformátorů. V současné době 

postfaktické vedou tyto dvě skupiny každodenní bitvu o to, kdo prosadí svoji „pravdu“. Rozdílné 

jsou i platformy, kterými se dezinformace šíří. Jednou to je přes alternativní weby, podruhé se 

informace objeví na sociálních sítích, nakonec obejde tisíce lidí řetězovým emailem. 

Dezinformace jsou rafinované. Vyvíjí se spolu s online prostředím a občas dokážou být tak 

maskované, že je ani zkušený žurnalista na první pohled neodhalí. Přesvědčují, manipulují, 

vyvolávají emoce a strach, apelují na sdílení. Kdo z nich má užitek a proč se jim v dnešním online 

světě tak daří? 

Dezinformacím jsem se začala věnovat v roce 2019, když jsem se stala stážistkou programu 

Sherlock Hoax v redakci Seznam Zpráv. V rámci tohoto programu jsme monitorovali výroky 

českých politiků, ověřovali informace, vyvraceli hoaxy, které byly v Česku rozšířené, vytvářeli 

jsme informační videa. Práce s dezinformacemi mě nadchla a rozhodla jsem se, že jí dedikuji svou 

bakalářskou práci. Nejdříve jsem se chtěla věnovat manipulacím popiskami fotografií na 

sociálních sítích Parlamentních listů. Po semestrálním pobytu v rámci programu Erasmus 

v Dánsku jsem se však rozhodla zaměřit na to, jak správně bojovat proti dezinformacím a jak dané 

schopnosti a tipy předat mladým začínajícím novinářům, kteří se dříve nebo později 

s nepravdivými informacemi setkají. Z toho důvodu jsem vytvořila příručku pro začínající 

žurnalisty, která je naučí základy práce s dezinformacemi a jež je součástí praktické části této 

bakalářské práce.  

Její teoretická část se věnuje fenoménu dezinformací, českému prostředí i vlivu lidské 

psychiky. Mnozí novináři nedokážou přesně definovat pojmy jako jsou fake news, dezinformace, 

misinformace a malinformace, přestože je jejich znalost stěžejní pro práci s dezinformacemi. 

Z tohoto důvodu je popisuje hned první kapitola, která také vysvětluje, proč se v rámci práce 

minimálně objevuje sousloví fake news. V dalších kapitolách se věnuji důležitým aspektům při 

práci s mylnými informacemi. Mapuji českou dezinformační scénu, popisuji, odkud se falešné 

informace v České republice nejvíce šíří, jaká jsou jejich hlavní témata a skrze jaké platformy se 
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nejčastěji dostávají k lidem, konkrétněji tedy alternativní dezinformační weby, řetězové emaily a 

sociální sítě. V oblasti sociálních sítí se blíže věnuji facebooku, na jehož příkladě dokazuji funkci 

algoritmů při sdílení dezinformací a uvádím opatření, která Facebook v posledních letech přijal. 

Práce také analyzuje etické kodexy pěti nejnavštěvovanějších českých online webů v kontrastu 

s kodexem Parlamentních listů. Všechny pak porovnává s morálními předpisy britské 

veřejnoprávní společnosti BBC. Ve čtvrté kapitole se věnuje znalostem českých žurnalistů, jejichž 

rozbor je stěžejní pro praktickou část této práce.  

V této části si bakalářská práce klade dvě důležité otázky: 

1. Jaké jsou největší slabiny českých novinářů v oblasti dezinformací? 

2. Jakým hlavním tématům by se měla věnovat příručka pro novináře, tak aby obsahovala co 

nejrelevantnější témata? 

Soustředí se také na aktivity proti dezinformacím v českých redakcích i mimo ně. Poslední část 

zkoumá vliv lidského myšlení na šíření dezinformací. Hledá nejvlivnější kognitivní zkreslení, 

věnuje se tomu, zda by novináři při vyvracení falešných informací měli brát tyto chyby v lidském 

myšlení v potaz.  

Informace k teoretické části jsem čerpala z odborných článků, studií, průzkumů, diplomových 

prací, internetových článků a samozřejmě i odborné literatury. Ta se však liší od mého výběru 

základní literatury v tezi této bakalářské práce z důvodu uzavření knihoven v rámci vládních 

opatření. Všechny knihy jsem totiž naneštěstí nenalezla online. Zcela jsem také vynechala kapitolu 

o mediální výchově v Česku. Rozhodla jsem se raději věnovat svoji energii a čas pracovnímu listu 

pro střední školy, který je součástí praktické části. Všechny znalosti z teoretické části praktikuji 

v části praktické, kterou tvoří příručka pro novináře, pracovní list pro školy a učitele a videa 

s radami pro české občany.  

Hlavní praktickou částí je Příručka – Desatero, jak pracovat s dezinformacemi. Kromě 

poznatků z teoretické části přichází i s praktickými tipy, které novináři mohou využít při své 

každodenní činnosti. Vychází, kromě části teoretické, z rozhovorů z více než deseti finskými 

novináři a odborníky na dezinformace a mediální výchovu. Rozhodla jsem se zaměřit na experty 

z Finska hned z několika důvodů. Finové obsadili první příčky několika světových žebříčků: jsou 



5 

druzí na světě ve svobodě tisku1, mohou se pyšnit označením „nejšťastnější zemí světa“2, excelují 

v mediální gramotnosti3 a důvěře v média4 a mají mediální výchovu, kterou jim může závidět 

nejedna země. 

Finové také vynikají v boji s dezinformacemi. Propracovaná mediální výchova, která začíná 

již ve velmi útlém věku, většinou už ve školce, je standardem finského vzdělávacího systému. 

Mediální domy nepracují jen mezi sebou, ale i s finskou vládou prostřednictvím Mediapoolu, 

organizace, jejímž cílem je ochraňovat aktivity médií a zajistit svobodu tisku. Vláda do země 

pozvala zahraniční experty, aby naučili vládní představitele, jak se vypořádat s dezinformacemi. 

Zároveň však má i svoje vlastní profesionály, jako je například Jussi Toivanen, hlavní 

komunikační specialista v úřadu premiéra, který v této problematice vzdělává vládní představitele, 

žurnalisty, ale i finské občany. Všechny tyto úspěchy ale neznamenají, že Finsko vyhrálo válku 

nad dezinformacemi. Tato válka podle Johanny Vehkoo, investigativní novinářky, která pořádá a 

vede workshopy o misinformacích a fake news, nikdy neskončí. Finsko však zavádí mnoho 

opatření, aby každou bitvu pokud možno vyhrálo, nebo alespoň vytvořilo ideální podmínky, ve 

kterých to bude mít v tomto boji jednodušší. Z toho důvodu bychom podle mého názoru měli 

Finům naslouchat ohledně dezinformací a měli bychom se co nejvíce poučit z jejich zkušeností. 

Praktická část je doplněna i o pracovní list pro školy. Jsem přesvědčena, že základem pro 

správnou práci s informacemi je řádná mediální výchova již od útlého věku, jak například dokazuje 

výzkum Jaroslava Hrocha, kterému se více věnuji v kapitole 4 – Přístup novinářů k 

dezinformacím. Při boji s dezinformacemi jsou i ostatní novináři přesvědčeni, že jeho 

nejdůležitější součástí je kvalitní mediální výchova. Při psaní pracovního listu pro školy jsem 

využila svoje znalosti ze sedmiletého vedení skautského oddílu i ze zkušeností práce v týmu 

Sherlock Hoax, v rámci něhož jsme připravovali workshopy s výukovými materiály pro školy.  

 

1 2020 World Press Freedom Index. Reporteurs without borders [online]. Paříž: Reporteurs without borders, 2016 

[cit. 2020-11-03]. Dostupné z: https://rsf.org/en/ranking# 
2 HELLIWELL, John F., Richard LAYARD, Jeffrey SACHS a Jan-Emmanuel De NEVE. World Happiness Report 

[online]. New York: Sustainable Development Solutions Network, 2020 [cit. 2020-09-15]. ISBN 978-1-7348080-0-

1. Dostupné z: https://worldhappiness.report/ed/2020/#read 
3 FELDMAN, Sarah. Media Literacy Is Not a Given in Europe. Statista [online]. [cit. 2020-09-13]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/chart/18117/media-literacy-in-europe/ 
4 WATSON, Amy. Trustworthiness of news media worldwide 2020. Statista [online]. 2020 [cit. 2020-09-13]. 

Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/308468/importance-brand-journalist-creating-trust-news/ 



6 

1. Vysvětlení pojmů 

Výzkum Jaroslava Hrocha v rámci magisterské práce An Interplay of Narratives: How Do the 

Czech Journalists Perceive Securitized Disinformation? ukazuje, že mnoho českých novinářů 

nedokáže přesně a správně definovat pojmy, které jsou s falešnými informacemi spojené, jako jsou 

například dezinformace, misinformace či fake news.5 

Mapa trendujících výrazů na Googlu ukazuje, že lidé si začali termín fake news častěji 

vyhledávat na konci roku 2016.6 V poslední době se však staly kontroverzním pojmem. První 

překážkou je to, že se jedná o pojem velmi široký a různí lidé si pod ním mohou představit různé 

věci. Další obtíží je používání tohoto pojmu ve špatném kontextu. Například americký prezident 

Donald Trump opakovaně využívá sousloví fake news k označení jakýchkoliv informací či médií, 

které se mu zrovna nehodí do jeho politické agendy.7 

8
 

9 Tyto informace ani média však většinou 

nejsou nepravdivé, ani zavádějící či manipulující. Tímto způsobem mění u občanů pohled na toto 

slovní spojení, které tak postupem času nabývá jiného významu, a zároveň diskredituje novináře 

a snižuje důvěru v média. Proto je stěžejní, především pro žurnalisty, správně používat výrazy 

spojené s falešnými informacemi. 

Kvůli všeobecnosti a nestálému významu spojení fake news mnoho odborníků raději 

doporučuje používat konkrétnější termíny týkající se tohoto tématu – dezinformace, misinformace 

a malinformace. Z toho důvodu i tato práce ve většině případů využije přesnějších výrazů namísto 

nepřesného označení fake news. 

 

5 HROCH, Jaroslav. An Interplay of Narratives: How Do the Czech Journalists Perceive Securitized 

Disinformation?. Praha, 2020. Magisterská práce. Karlova univerzita, fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Vojtěch 

Bahenský. 

6 Google Trends [online]. United States: Google, 2020 [cit. 2020-09-15]. Dostupné z: 

https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=fake%20news 

7 Donald Trump shuts down CNN reporter: "You're fake news". In: YouTube [online]. CNN, 2017 [cit. 2020-09-16]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Vqpzk-

qGxMU&list=PLKPqJcw8D5OH0qQCEfjAXW7zDiGbYiDmC&index=10&t=0s&ab_channel=CNN 

8 Twitter Donalda J. Trumpa [online]. Washington D.C.: Twitter, 2018 [cit. 2020-09-16]. Dostupné z: 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/997429518867591170?ref_src=twsrc%5Etfw 

9 LEE, Michelle Ye Hee, Glenn KESSLER a Leslie SHAPIRO. 100 days of Trump claims. The Washington Post 

[online]. 2020 [cit. 2020-09-16]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-claims/ 
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1.1. Fake news 

Pojem fake news by se mohl doslova přeložit jako nepravdivé zprávy. Podstatou je tedy 

informace, která nějakým způsobem není založená na pravdě. Cambridgský slovník označuje fake 

news za „nepravdivé zprávy, které se objevují ve zprávách, šíří se po internetu či skrze jiná média, 

která jsou většinou vytvořena, aby ovlivňovala politické názory či jako vtip“.10 Naopak Ethical 

Journalism Network na svém webu uvádí, že se jedná o „informaci, která je vědomě vytvořena a 

sdílena se záměrem oklamat a mystifikovat jiné, aby věřili lžím, nebo která zpochybňuje 

prokazatelná fakta“.11 

Již jen z těchto dvou uvedených definic je zřejmé, že pojem fake news nemá jasné ukotvení a 

jednotnou definici. Pod toto sousloví se skryje jak zavádějí clickbaitový titulek, tak parodický účet 

na sociálních sítích, zmanipulovaný obsah, konspirační teorie i obyčejná chyba. Proto, jak už bylo 

zmíněno výše, je vhodné používat konkrétnější pojmy, jako jsou dezinformace a misinformace. 

1.2. Dezinformace 

Podle ministerstva vnitra jsou dezinformace „šíření záměrně nepravdivých informací, 

obzvláště pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem 

ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají“12. U dezinformace je tedy stěžejní to, že 

se jedná o nepravdivou (ať už částečně, nebo úplně) informaci, o čemž autor ví, a přesto ji záměrně 

sdílí. Tuto definici uvádí i Oxford Dictionary.13 Tím se odlišuje od misinformace, u které si autor 

či sdílející člověk není vědom toho, že je mylná.  

Slovo dezinformace pochází z ruštiny, první zmínka o něm pochází z roku 1923. Vzniklo 

v prostředí Státní politické správy (GPU), kdy zástupce ředitele Józef Unszlicht rozkázal vytvořit 

 

10 Fake news [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2020 [cit. 2020-27-10]. Dostupné z: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fake-news 

11 Fake news [online]. Wales: The Ethical Journalism Network, 2020 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: 

https://ethicaljournalismnetwork.org/tag/fake-news/page/5 

12 Definice dezinformací a propagandy [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2020 [cit. 2020-10-27]. 

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.aspx 

13 Disinformation [online]. Oxford: Oxford University Press, 2020 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/disinformation?q=disinformation 
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nové speciální oddělení, které mělo za úkol „šířit dezinformace v rámci zpravodajských operací.“14 

Ve Spojených státech se poprvé objevilo až v 50. letech 20. století a teprve po třiceti letech si našlo 

cestu do amerických slovníků. Jedná se tedy o výraz poměrně mladý, což by mohlo vysvětlovat 

jeho častou neukotvenost v povědomí lidí.  

1.3. Misinformace 

Pojem misinformace bychom mohli přeložit do češtiny jako fámu. Jedná se o informaci  

s nepravdivým či zavádějícím obsahem.15 Člověk, který ji sdílí, si však není vědom toho, že šíří 

mylnou zprávu. Není tedy sdílena „ani systematicky, ani úmyslně s cílem ovlivnit rozhodování 

nebo názory těch, kteří ji přijímají“.16 Mohli bychom ji proto zjednodušeně označit za „neúmyslně 

nesprávnou informaci“.17 Může se například jednat o nesprávný popisek u fotografií, chybu  

z nepozornosti či kvůli nedostatečném ověření faktů,18 ale i tzv. „Urban Legends“ alias městské 

mýty – legendy, které jsou něčím zajímavé či pozoruhodné, a přesto uvěřitelné, a proto je lidé rádi 

šíří dále.19 

Misinformaci může sdílet i seriózní médium, lidská chyba je všudypřítomná. Je však třeba, 

aby se za ni redakce omluvila a chybu řádně a co nejdříve opravila. Bylo by však nevhodné tvrdit, 

že dané médium šířilo dezinformace či fake news, jelikož by se tím snižovala důvěra společnosti 

v média, z toho důvodu je praktické používat tento přesný výraz. 

 

14 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news!!!. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-

1805-4. s. 10 

15 Tamtéž, s. 8 

16 Definice dezinformací a propagandy [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2020 [cit. 2020-10-27]. 

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.aspx 

17 BENTZEN, Naja. Understanding propaganda and disinformation [online]. 2015 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)571332. Evropský 

parlament Think Tank. 

18 BURÝŠEK, Jiří. Co je to dezinformace?. Bez Faulu [online]. 2019 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: 

https://bezfaulu.net/clanky/o-manipulaci/co-je-to-dezinformace/ 

19 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news!!!. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-

1805-4. s. 8 
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1.4. Malinformace 

Malinformace je pravdivou informací, která je sdílená s cílem poškodit nějakou osobu, 

organizaci či zemi.20 Může se například jednat o zveřejnění osobních důvěrných informací, jako 

je například náboženské vyznání či sexuální orientace, ne však z důvodu veřejného zájmu, avšak 

s cílem ublížit. Malinformace jsou často využívány k diskreditaci či zastrašení novinářů, kteří se 

zabývají dezinformacemi.21 Z toho důvodu je uvádím i v této bakalářské práci. V jednotlivých 

kapitolách se na malinformace nesoustředím, vážou se však k její praktické části. Žurnalisté, kteří 

se rozhodnou s dezinformacemi pracovat, by si měli být vědomi rizika malinformací a možnosti, 

jak s nimi pracovat (na ně odkazuje příručka pro novináře).  

1.5. Hoax 

Za hoax můžeme označit poplašnou nepravdivou zprávu, která vybízí své čtenáře k dalšímu 

šíření.22 Z toho důvodu se kvůli častému sdílení a přeposílání řetězově šíří a dostane se k velkému 

množství lidí. V hoaxech je znatelný apel na emoce, který v lidech vyvolává především pocit 

strachu, nebezpečí či naštvání a nutí je, aby danou informaci bez přemýšlení a co nejrychleji 

rozšířili dál.  

2. Dezinformace v českém online prostoru 

Podle průzkumu společnosti STEM, jenž se zaměřil na šiřitele dezinformací, alespoň 5 % 

Čechů „sdílí obsah, který velká média, včetně veřejnoprávních, podle nich záměrně zkreslují nebo 

 

20 Fake news [online]. Wales: The Ethical Journalism Network, 2020 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: 

https://ethicaljournalismnetwork.org/tag/fake-news/page/5 

21 VEHKOO, Johanna. Hate campaigns – What you should do. In: Journalists in Finland [online]. Helsinki: Suomen 

Journalistiliito [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: https://journalistiliitto.fi/wp-

content/uploads/2019/01/Hate_Campaigns_web.pdf 

22 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news!!!. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-

1805-4. s 45 
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zamlčují“23, dalších 10 % populace si takové informace vyhledává.24 Tyto počty však mohou být 

mnohem vyšší. 

Průzkum veřejného mínění, který si v roce 2019 objednalo ministerstvo vnitra, ukazuje, že  

31 % Čechů nevidí problém v „šíření klamných informací vytvořených za účelem ovlivnění 

politických nebo společenských názorů (tzv. dezinformací) po internetu“25, 21 % lidí také sdílí 

informaci, která jim přijde důležitá či zajímavá, přestože se může jednat o dezinformaci.26  

V České republice se dezinformace nejvíce šíří skrze tři platformy: dezinformační weby, 

sociální sítě a řetězové e-maily. Ze sociálních sítí dominuje především facebook, proto se v části 

této kapitoly podrobněji zaměřuji právě na něj. Dále práce popisuje české dezinformační weby  

s největším dosahem, původ dezinformací i jejich obsah a zaměřuje se i na vliv řetězových  

e-mailů.  

2.1. Nejvýznamnější dezinformační weby v České republice 

Mezi nejvlivnější české dezinformační weby patří AC24, Svět kolem nás, Lajkit, Vědomosti, 

Parlamentní listy, New World Order Opposition, Svobodné noviny, Vlastenecké noviny a 

Aeronet.27 Velký význam má i Pravý prostor a Nová republika, od kterých přebírají dezinformační 

obsah další média.28 Některé z významných dezinformačních webů jsou jen odnožemi těch 

ruských, například Sputnik Česká republika.  

 

23 HOŘEJŠ, Nikola, Jitka UHROVÁ a Michaela TRTÍKOVÁ. Šiřitelé dezinformací. STEM [online]. 2020 [cit. 

2020-10-27]. Dostupné z: https://www.stem.cz/wp-content/uploads/2020/06/Verejna-zprava-z-vyzkumu-web-

STEM.pdf 

24 Tamtéž 

25 SPURNÝ, Martin. Výzkum veřejného mínění k problematice dezinformací. Centrum proti terorismu a hybridním 

hrozbám [online]. Ministerstvo vnitra, 2019 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/vyzkum-verejneho-mineni-k-problematice-dezinformaci.aspx 

26 Tamtéž 

27 Ministerstvo vnitra sleduje na 40 webů šířících dezinformace, které odporují zájmům státu. Hospodářské noviny 

[online]. 2017 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-65777660-ministerstvo-vnitra-neoficialne-

sleduje-40-webu-siricich-dezinformace-ktere-odporuji-zajmum-statu 

28 Jak se tvoří veřejné mínění? Pozor na Facebook i dezinformační weby. Deník [online]. 2019 [cit. 2020-11-12]. 

Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/verejne-mineni-konfrence-fake-news-facebook-propaganda-rusko-

mh17.html 
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Program Kremlin Watch think tanku Evropské hodnoty, který mimo jiné monitoruje šíření 

dezinformací v České republice, považuje za nejnebezpečnější tvůrce dezinformací AC24, Sputnik 

Česká republika, Svět kolem nás, První Zprávy a Aeronet. Mezi nejvlivnější dezinformační weby 

pak počítá k této pětici ještě Parlamentní listy.29  

Parlamentní listy se umístily v počtu zobrazených stránek českých online médií za říjen 2020 

na 34. místě, jejich čtenost překročila za dané období 1,5 milionu reálných uživatelů.30 Tento web, 

který je ve většinovém vlastnictví senátora Iva Valenty, popírá, že by šířil dezinformace (napovídá 

tomu i etický kodex redakce, viz 3. kapitolu – Analýza etických kodexů českých médií). Avšak 

mnohé organizace a skupiny, jako například think tank Evropské hodnoty, jasně označují daný 

web za dezinformační. Čeští elfové, anonymní aktivistická skupina, která „mapuje, analyzuje a 

aktivně bojuje proti cizím dezinformačním kampaním na českém internetu“31, považují toto 

médium za nebezpečné, jelikož „obsah tvrdých dezinformačních webů přenáší do mainstreamu“32. 

Jeho dosah je bezesporu velký. 

Karel Goldmann a Jan Binder například před třemi lety poslali pod pseudonymy do redakce 

Parlamentních listů dva zcela smyšlené články, které tvrdily, že za teroristickými útoky v Evropě 

stojí „cyklofašisté“33 a že americký prezident Donald Trump používá v Sýrii chemtrails, aby 

ovlivnil myšlení tamního obyvatelstva.34 Redakce si informace nikterak neověřila (přesto, že 

články například odkazovaly na neexistující zdroje) a publikovala je na svém webu. Příspěvky 

 

29 20 poznatků o fungování české dezinformační scény. In: Kremlin Watch [online]. Praha: Think Tank Evropské 

hodnoty, 2016 [cit. 2020-11-03]. Dostupné z: https://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/07/20-

poznatk%C5%AF-o-fungov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Desk%C3%A9-dezinforma%C4%8Dn%C3%AD-

sc%C3%A9ny3.pdf 

30 Online data (OLA) [online]. Praha: NetMonitor, 2020 [cit. 2020-11-20]. Dostupné z: 

https://www.netmonitor.cz/online-data-ola 

31 Kdo jsme [online]. Praha: Čeští elfové, 2020 [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: https://cesti-elfove.cz/uvodni-strana/ 

32 Pravidelný přehled české dezinformační scény. Čeští elfové [online]. 2020 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: 

https://cesti-elfove.cz/wp-content/uploads/report_srpen_2020.pdf 

33 CHAJIM. Tohle vám vyrazí dech. Údajné teroristické útoky v Evropě mají jediný cíl. Chtějí ovládnout naše 

životy a města. O koho se jedná vás (možná) překvapí!. Chajim [online]. 2017 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: 

https://chajim.wordpress.com/2017/04/13/tohle-vam-vyrazi-dech-udajne-teroristicke-utoky-v-evrope-maji-jediny-

cil-chteji-ovladnout-nase-zivoty-a-mesta-o-koho-se-jedna-vas-mozna-prekvapi/ 

34 ZELENKA, Jakub. Cyklistika jako cíl teroristů a chemtrails. Parlamentní listy vydaly falešné články. Tajně je 

stáhly. Aktuálně.cz [online]. 2017 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/parlamentni-

listy/r~b0558610268b11e7afda0025900fea04/ 
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smazala až po několika dnech, kdy je server iDNES.cz žádal o vyjádření k danému incidentu a kdy 

již bylo jisté, že si z nich jen někdo „vystřelil“, a to bez uvedení jakékoliv opravy.35 Parlamentní 

listy považují za šiřitele dezinformací i přední čeští žurnalisté, například novinář Respektu Ondřej 

Kundra.36
 

37 Dezinformační tendence popisuje i Analýza manipulativních technik na vybraných 

českých serverech Masarykovy univerzity, podle které nedostatečně uvádí své zdroje a používá 

manipulativní techniky jako je apel na strach, nálepkování, fabulaci či svalování viny, které 

používají až u poloviny svých článků38. Z těchto důvodů řadí i tato práce Parlamentní listy mezi 

dezinformační weby. 

Podle již výše zmiňovaného výzkumu CVVM pro ministerstvo vnitra, který se zaměřoval na 

servery AC24, Aeronet, Sputniknews a Parlamentní listy, důvěřuje alespoň jednomu z těchto 

dezinformačních médií 29 % obyvatel. Z toho však tvoří 15 % důvěra v Parlamentní listy.39 Podle 

sociologického šetření agentury STEM pro think tank Evropské hodnoty dokonce čtvrtina Čechů 

věří dezinformačním webům (Parlamentním listům, Prvním Zprávám a serveru AC24) více než 

tradičním médiím (České televizi, Českému rozhlasu, deníkům, Právu či Hospodářským 

novinám).40 Je tedy nesporné, že média šířící zmanipulované či klamné informace mají mezi 

českou společností velký význam. 

 

35 KYŠA, Leoš. Atentáty v Evropě jsou dílo pražských cyklistů! Američané chtěli v Sýrii vypustit chemtrails a 

omylem si naložili sarin: Recesisté propašovali do Parlamentních listů články plné nesmyslů. Editoři webu to 

nepoznali a vydali je. IDNES [online]. 2017 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/atentaty-v-evrope-jsou-dilo-prazskych-cyklistu-americane-chteli-v-syrii-

vypustit-chemtrails-a-omylem.A170417_945656_mediahub_imp 

36 DRTINOVÁ, Daniela. Parlamentní listy? Dezinformace tvoří chytře, mixují pravdu se lží, tvrdí Kundra. 

Aktuálně.cz [online]. 2017 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/parlamentni-listy-

dezinformace-tvori-chytre-mixuji-pravdu-se/r~224144420f0f11e7b58d0025900fea04/ 

37 KUNDRA, Ondřej. Jak fungují Parlamentní listy. Respekt [online]. 2017 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://www.respekt.cz/special/2017/dezinformace/most-na-druhy-breh 

38 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech. 

Evropské hodnoty [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2016 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/06/Vyzkumna_zprava_Analyza_manipulativnich.pdf 

39 SPURNÝ, Martin. Výzkum veřejného mínění k problematice dezinformací. Centrum proti terorismu a hybridním 

hrozbám [online]. Ministerstvo vnitra, 2019 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/vyzkum-verejneho-mineni-k-problematice-dezinformaci.aspx 

40 Dezinformátoři.cz: Nejvlivnější český dezinformační web jsou Parlamentní listy. IDNES [online]. 2018 [cit. 2020-

11-14]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/dezinformatori-cz-nejvlivnejsi-cesky-dezinformacni-

web-jsou-parlamentni-listy.A160728_902581_mediahub_imp 
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2.2. Odkud dezinformace přichází 

Většina dezinformačních webů v České republice má prokremelský narativ.41 Podle think 

tanku Evropské hodnoty je cílem proruských dezinformačních kampaní „podrývat demokratické 

instituce, nabourávat důvěru občanů v tradiční politické strany a mainstreamová média a narušovat 

naše transatlantické partnerství a legitimitu členství v mezinárodních organizacích, jako je 

Evropská unie nebo NATO“.42  

Velký nárůst dezinformačních webů zaznamenalo Česko v roce 2014, kdy probíhala ukrajinská 

krize a Krym byl anektován Ruskou federací.43 Podle novinářky a spisovatelky Alexandry 

Alvarové se však vliv Ruska začal projevovat ještě o sedm let dříve, kdy USA požádala českou 

vládu, aby mohla v Brdech postavit protiraketový radar. Ve své knize Průmysl lži uvádí, že tak 

započala první bitva ruské hybridní války, ve které si Kreml vyzkoušel, že dokáže ovlivňovat dění 

v zemích, kde na konci 80. let ztratil svou moc.44 Žádný radar se v roce 2009 nepostavil a Rusko 

pochopilo, jak neuvěřitelně silnou zbraň má v rukou. Od té doby ovlivňují tok informací v Česku 

a ukazují, že lidstvo se dostalo do doby postfaktické, kdy mnozí občané nejsou schopni rozlišit 

realitu od fikce a pravda již neexistuje jen jedna. 

2.3. Témata dezinformačních webů 

Na dezinformačních serverech jsou témata, která se neustále opakují. Je to například rétorika 

proti Evropské unii, kvůli které z ní chtějí vystoupit mnozí občané. Například 70 % české 

veřejnosti se ztotožňuje s výrokem, že „Evropská unie diktuje ČR, co má dělat a narušuje státní 

 

41 JANDA, Jakub a Veronika VÍCHOVÁ. Fungování českých dezinformačních webů. Evropské hodnoty [online]. 

2016 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: https://www.evropskehodnoty.cz/wp-

content/uploads/2017/08/Fungov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Desk%C3%BDch-

dezinforma%C4%8Dn%C3%ADch-web%C5%AF4-1.pdf 

42 Tamtéž 

43 KRKOŠKA, David. České dezinformační weby a jejich obsah. Praha, 2018. Bakalářská práce. Karlova univerzita, 

Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Filip Láb. 

44 ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži. Praha: TRITON, 2017. ISBN 978-80-7553-492-7. 



14 

suverenitu ČR“.45 Často se také objevují články proti migrantům či příspěvky podporující Rusko 

a jeho narativy.  

Českou dezinformační scénu monitorují například Čeští elfové. Podle jejich týdenního reportu 

se během září 2020 psaly dezinformační weby nejvíce o amerických prezidentský volbách, kde 

popisovaly údajnou manipulaci volebními lístky ve prospěch kandidáta Joea Bidena či o protestech 

v diktátorském Bělorusku, ve kterých podporovaly prezidenta Alexandra Lukašenka, jehož 

prohlašují za legitimního vládce. 

Mezi tématy dezinformačních webů nechyběla ani kritika veřejnoprávních médií, jenž podle 

dezinformátorů neplní svoji funkci a mnohé informace před svými čtenáři, diváky a posluchači 

tají, či proti opozici, především pak proti Pirátům a TOP09.46 

V posledních měsících tyto weby také začaly šířit nepravdivé informace ohledně covidu-19. 

Objevují se články popírající účinnosti roušek, bagatelizující nákazu i popisující škodlivost 

bezpečnostních opatření. Přibývá také příspěvků šířících hoaxy, například že vakcína na 

koronavirus již existuje, je však v rukou milionáře a zakladatele Microsoftu Billa Gatese. Podle 

dezinformačních webů tato vakcína však obsahuje mikročipy, kterými již Gates brzy ovládne celou 

planetu. Na tomto aktuálním případu je zřejmé, že tyto dezinformační kampaně mohou ohrozit 

bezpečnost České republiky.47 

2.4. Řetězové e-maily 

Často opomíjenou platformou pro sdílení dezinformací, přestože má velký vliv, jsou řetězové 

e-maily, které ovlivňují desetitisíce lidí.48 Přeposílají si je především důchodci, kteří podle 

 

45 SPURNÝ, Martin. Výzkum veřejného mínění k problematice dezinformací. Centrum proti terorismu a hybridním 

hrozbám [online]. Ministerstvo vnitra, 2019 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/vyzkum-verejneho-mineni-k-problematice-dezinformaci.aspx 

46 Pravidelný přehled české dezinformační scény. Čeští elfové [online]. 2020 [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: 

https://cesti-elfove.cz/wp-content/uploads/report_zari_2020.pdf 

47 Dezinfo-weby monitoring (3.týden 10/2020). Čeští elfové [online]. 2020 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: 

https://cesti-elfove.cz/dezinfo-weby-monitoring-3-tyden-10-2020/ 

48 Řetězové e-maily. Čeští elfové [online]. 2020 [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: https://cesti-elfove.cz/retezove-

maily/ 



15 

agentury Focus tráví na internetu přes půl hodiny denně.49 Lidé nad 65 let přeposílají zprávy, které 

varují před nebezpečím, až čtyřikrát více než mladší osoby.50 Přes 90 % seniorů, kteří používají 

internet, se setkalo s řetězovými e-maily a více než 20 % seniorů tyto e-maily přeposílá svým 

známým.51 

Řetězové e-maily využívají toho, že se šíří především mezi přáteli, rodinou a známými. Proto 

je pro seniory těžší odhalit, že se jedná o lež. Blízkým lidem více důvěřují a mají menší tendence 

si tyto informace ověřit – více než 40 % seniorů si neověřuje informace ze svých oblíbených 

zdrojů.52 Sami také často popírají, že by dezinformace sdíleli – je těžké si přiznat, že oni by šířili 

lži, když přeci „jen” přeposlali zajímavou informaci kamarádovi. 

Velký vliv řetězových e-mailů Česko zaznamenalo například během prezidentských voleb  

v roce 2018. E-maily, které si přeposílala především starší generace, upozorňovaly na údajné 

vazby kandidáta Jiřího Drahoše na spolek zednářů a jeho horoucí přání islamizovat Českou 

republiku. Zajímavostí je, že ministerstvo vnitra žádnou z dezinformací o Drahošovi nevyvrátilo, 

přestože zákon o volbě prezidenta přikazuje, že o kandidátech na prezidenta nesmí být 

zveřejňovány nepravdivé údaje a volební kampaň musí být čestná.53 

2.5. Vliv sociálních sítích 

Dezinformace se v Česku nešíří jen na dezinformačních webech a skrze řetězové e-maily, ale 

i prostřednictvím sociálních sítí. Analýza serveru Aktuálně.cz, která zpracovala údaje z 37 

 

49 ULRYCHOVÁ, Tereza. Mezinárodní den seniorů: Každý pátý sdílí řetězové maily, 40 procent neověřuje 

informace. Seznam zprávy [online]. 2019 [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mezinarodni-den-senioru-kazdy-paty-sdili-retezove-maily-40-procent-

neoveruje-informace-79844 

50 Tamtéž 

51 HRONOVÁ, Zuzana. Řetězové maily posílá pětina seniorů. Je v našem zájmu odnaučit je to, míní lektoři. 

Aktuálně.cz [online]. 2019 [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/seniori-retezove-emaily-

trollove-elpida/r~4bc1f5faef4a11e99d020cc47ab5f122/ 

52 Tamtéž 

53 WIRNITZER, Jan. "Jde o všechno, Drahoš chce islamizovat mozky." Lživé e-maily burcují voliče, vnitro je 

nevyvrací. Aktuálně.cz [online]. 2018 [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jde-o-

vsechno-drahos-chce-islamizovat-mozky-lzive-e-maily-bu/r~099dac7c00f011e8af7dac1f6b220ee8/ 
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dezinformačních serverů, ukazuje, že minimálně každé tři vteřiny někdo lajkuje, komentuje, či 

sdílí článek z hlavních dezinformačních webů na českém facebooku.54 

Na facebooku nemají stránky jen dezinformační weby, které na nich odkazují na své články. 

Existuje i mnoho, v dnešní době především neveřejných, skupin. Tyto skupiny jsou význačné 

komunitním přístupem, dezinformační obsah nesdílí jen jejich správci, ale všichni lidé, kteří v nich 

jsou. Vytváří si tak informační bublinu (více o ní v kapitole 4.2. Konfirmační zkreslení), kde se 

navzájem podporují ve svých názorech a nejsou schopni rozeznat pravdu od manipulace a lži. To 

však není jediným důvodem, proč sociální sítě vytváří ideální prostředí pro šíření dezinformací.  

Stačí pouhé kliknutí ke sdílení příspěvku mezi své přátele, kterých mohou být na sociálních 

sítích stovky i tisíce. Není tedy náhodou, že nejeden dezinformační příspěvek vybízí uživatele  

k co nejrychlejšímu šíření obsahu dalším uživatelům. Sdílení dostává zmanipulovanou informaci 

k dalším lidem a zároveň ovlivňuje algoritmy facebooku, takže se příspěvek pravděpodobněji 

zobrazí na více facebookových zdech.  

2.5.1. Algoritmy sociálních sítí 

Sociální média, ale i například internetové vyhledávače, sbírají o svých uživatelích data, a to 

hned z několika důvodů. Svým zákazníkům chtějí zlepšit své služby, aby se jim zobrazovaly 

příspěvky, které jsou relevantnější. Zároveň však tato data používají k přesnějšímu zacílení 

reklamy a ovlivňování rozhodování lidí. Podle amerického dokumentu The Great Hack se 

společnost Cambridge Analytica přiznala k tomu, že měla na každého amerického voliče (při 

prezidentských volbách v USA v roce 2016) na facebooku 5000 údajů, díky kterým mohla 

odhadnout jeho osobnost a na základě těchto údajů přesně zacílit reklamu, která ovlivnila 

rozhodnutí daného uživatele ve volbách.55 

Facebook, ale i naprostá většina ostatních sociálních sítí, si zakládá na tom, že u každého 

uživatele této sociální sítě má svůj personalizovaný vzhled. Vyhodnocuje veškerou aktivitu 

 

54 ZELENKA, Jakub. Konspiračním zprávám se v Česku daří. Na Facebooku se šíří závratnou rychlostí, argumentují 

jimi ale i politici. Hospodářské noviny [online]. 2017 [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-

65984890-konspiracnim-zpravam-se-v-cesku-dari 

55 WESTBY, Joe. ‘The Great Hack’: Cambridge Analytica is just the tip of the iceberg. Amnesty International 

[online]. 2019 [cit. 2020-11-13]. Dostupné z: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/the-great-hack-

facebook-cambridge-analytica/ 
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uživatelů, a na základě algoritmů rozhoduje o tom, které příspěvky se lidem zobrazí na jejich 

hlavní zdi. Chce, aby jeho uživatelé byli co nejvíce spokojeni, a tak i trávili na této sociální síti co 

nejvíce času. Proto vybírá do hlavního „feedu“ takové příspěvky, se kterými bude uživatel nejspíše 

interagovat – bude je sdílet, komentovat či lajkovat.56 Pokud tedy člověk rád sleduje videa  

s „koťátky“, příspěvky s tímto obsahem se mu budou častěji zobrazovat na jeho zdi. Výběr 

příspěvků ovlivňuje například čas, který na nich uživatel stráví, reakce, komentáře, ale i například 

sdílení přes messenger.57 

Facebook i další platformy si svoje algoritmy chrání a nechtějí vyzradit, jak přesně fungují. 

Avšak již z toho, co o algoritmech Facebooku a jiných sociálních sítí víme, je zřejmé, že podporují 

konfirmační zkreslení, které blíže popisuji v kapitole 4.2. Algoritmy totiž zobrazí příspěvky, u 

kterých je nejpravděpodobnější, že budou uživatelům „vyhovovat“. To má za následek polarizaci 

společnosti a extremizaci názorů.58  

Na stejném principu fungují i další společnosti, jako je například Google, nejrozšířenější 

internetový vyhledávač59, či Yahoo News, největší platforma shromažďující novinářské články  

z různých zdrojů na jednom místě, ale zároveň i weby pro online zpravodajství, jako je Washington 

Post či New York Times.60 Například pokud různí lidé zadají do vyhledávače Google stejný pojem, 

zobrazí se jim odlišné výsledky. Google totiž pracuje s 57 různými podněty, podle nichž vybírá, 

který obsah svým uživatelům ukáže. Mezi ně patří například lokalita, typ zařízení, ze kterého daná 

osoba vyhledává, přes prohlížeč, který používá, až po historii vyhledávání, či jak moc daný člověk 

 

56 Facebook Algorithm 2020. YouTube [online]. Simplylearn, 2020 [cit. 2020-11-13]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=7QT7V2uSPuk&ab_channel=Simplilearn 

57 Tamtéž 

58 STROMER-GALLEY, Jennifer. Three ways Facebook could reduce fake news without resorting to censorship. 

The Conversation [online]. 2016 [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: Three ways Facebook could reduce fake news 

without resorting to censorship 

59 DAVIES, Dave. Meet the 7 Most Popular Search Engines in the World. Search Engine Journalism [online]. 2018 

[cit. 2020-10-30]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/seo-101/meet-search-engines/#close 

60 PARISER, Eli. Beware online "filter bubbles". TED Conferences [online]. TED, 2011 [cit. 2020-10-30]. Dostupné 

z: https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles#t-525189 
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cestuje.61 62 Všechna tato data pak ovlivní to, jaké příspěvky Google vyhledá, a tedy i to, jaké 

informace se k lidem dostanou. 

2.5.2. Dezinformační skupiny a stránky na Facebooku 

Jak už bylo řečeno v úvodu této kapitoly, facebookové skupiny a stránky šířící dezinformace 

jsou důležitým článkem české dezinformační scény. Za těmito skupinami často stojí falešné profily 

s vazbou na Rusko63 a sleduje je velké množství lidí. Například stránka AC24 má přes 80 000 

lajků64, stránku Sputnik Česká republika sleduje téměř 100 000 lidí65. Mnoho nových skupin 

vzniklo i během koronaviru, jako je například skupina Stop rouškám, na které uživatelé mimo jiné 

sdílí příspěvky, které zlehčují či dokonce popírají koronavirus a odmítají účinnost roušek proti 

šíření covidu-19. Facebookové skupiny se snaží fungovat komunitně, aby se všichni jejich 

uživatelé cítili tak, že do nich patří. Hoaxy na nich vybízejí lidi ke sdílení, aby se dezinformace co 

nejvíce a nejrychleji rozšířily.  

2.5.3. Opatření Facebooku 

V dubnu roku 2019 ohlásil Facebook balíček nových opatření, kterými bojuje proti šíření 

dezinformací a to způsoby, které jdou proti funkci algoritmů. Například se rozhodl na zdech 

jednotlivých uživatelů méně zobrazovat obsah skupin, které podle nezávislých kontrolorů 

opakovaně sdílely nepravdivé informace. 

Dezinformační příspěvky na Facebooku je možné nahlásit jako „nepravdivé zprávy“. 

Pracovníci Facebooku daný příspěvek zkontrolují a vyhodnotí, zda porušuje jeho zásady. Pokud 

ano, bude se na zdech zobrazovat méně. Facebook však zavádějící, manipulující či dezinformační 

příspěvky nemaže a na jeho platformě se můžou šířit dál. Tato sociální síť vysvětluje svůj přístup 

 

61 Tamtéž 

62 ELGAN, Mike. Elgan: How to pop your Internet 'filter bubble'. Computer World [online]. IDG Communications, 

2011 [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: https://www.computerworld.com/article/2508725/elgan--how-to-pop-your-

internet--filter-bubble-.html 

63 ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži. Praha: TRITON, 2017. ISBN 978-80-7553-492-7. 

64 AC24. Facebook [online]. AC24 [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: https://www.facebook.com/AC24.cz/ 

65 Sputnik Česká republika. Facebook [online]. Sputnik News [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/cz.sputnik/ 
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tím, že je v dnešním světě velmi těžké rozlišit falešné zprávy od satiry a nechtějí omezovat 

nemainstreamové názorové proudy.66 

U zpravodajských příspěvků přibyl také „indikátor důvěr“, zobrazovaný „i“ v kroužku. Tento 

indikátor je založen na základě iniciativy Trust Project a dává uživateli doplňující informace o 

zdroji a způsobu sdílení daného příspěvku.67 V Česku spolupracuje s iniciativou Trust Project 

Demagog.cz, jak podrobněji popisuji v kapitole 4.3.3. 

Všechna tato opatření jsou důležitá pro zpomalení šíření dezinformací na facebooku, avšak 

zcela mu nezabraňuje. Facebook by měl „odložit stranou“ vidinu vysokého profitu, který získává 

na úkor sdílení pravdivých informací. V nejbližší době to však nevypadá, že by se k takovému 

činu tato sociální síť chtěla rozhodnout.  

3. Analýza etických kodexů 

Nepravdivé informace se v médiích nemusí šířit pouze se špatným úmyslem. Misinformace, 

tedy nepravdivé informace, které jsou sdíleny nevědomě, může šířit i seriózní médium. Tato 

kapitola je z toho důvodu věnována etickým kodexům online médií v Česku i zahraničí a zkoumá, 

zda toto téma pokrývají.  

České kodexy jsou následně porovnány s kodexem BBC, které je médiem s největším dosahem 

ve Velké Británii. Novináři této rozhlasové a televizní britské veřejnoprávní společnosti musí 

dodržovat hluboce propracovaný etický kodex, který čítá na 220 stránek. Proto jsem se rozhodla 

zaměřit srovnání právě na něj. 

 

66 False News. Community Standards [online]. Facebook, 2020 [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/communitystandards/false_news 

67 Launching New Trust Indicators From the Trust Project for News on Facebook. Facebook for Media [online]. 

Facebook, 2020 [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: https://www.facebook.com/formedia/blog/launching-new-trust-

indicators-from-the-trust-project-for-news-on-facebook 
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3.1. Česká média 

Z českých online médií se zaměřuji na pět nejnavštěvovanějších online mediálních webů: 

Seznam Zprávy, Novinky.cz, iDNES.cz, Super.cz a Blesk.68 Popíšu také etický kodex 

Parlamentních listů, které jsou označovány za přechod mezi seriózním tiskem a takzvanými 

alternativními weby69, jež sdílí dezinformace.  

3.1.1. Seznam Zprávy 

Etický kodex Seznam Zpráv se skládá ze dvou částí – etického kodexu pro všechny 

zaměstnance serveru Seznam.cz a z redakčního kodexu. Kodex pro všechny zaměstnance je 

obecnější a popisuje například to, že zaměstnanci musí jednat transparentně, tak, „aby třetí strany 

neuvedli v omyl“70, musí poskytovat pouze informace, které jsou přesné a pravdivé, a musí 

podporovat dobré mravy.71 Již tyto obecné morální zásady webu Seznam.cz znemožňují vytváření 

dezinformací.  

Z novinářského hlediska jde více do hloubky redakční etický kodex, který na toto téma naráží 

již na svém začátku, kde popisuje, že novináři Seznamu usilují „o poskytnutí informací 

pravdivých, přesných a významově nezkreslených“72. Navíc nesmí informacemi manipulovat. 

Důležité také je, že se tito novináři zavazují k tomu, že budou odlišovat faktické články od těch 

názorových a že u subjektivních soudů bude vždy uveden autor.73 Tato část je stěžejní, aby 

nedocházelo k omylům, kdy se čtenář bude domnívat, že jde o článek založený na faktech, přestože 

jde o názor konkrétní osoby. Toto opatření může zčásti zamezit šíření misinformací čtenářem či 

divákem, který by mohl dané příspěvky sdílet v nesprávném kontextu.  

 

68 Online data (OLA) [online]. Praha: NetMonitor, 2020 [cit. 2020-11-20]. Dostupné z: 

https://www.netmonitor.cz/online-data-ola 

69 KUNDRA, Ondřej. Jak fungují Parlamentní listy. Respekt [online]. 2017 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://www.respekt.cz/special/2017/dezinformace/most-na-druhy-breh 

70 Etický kodex. Seznam.cz [online]. Praha: Seznam.cz, 2020 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://o.seznam.cz/eticky-kodex/ 

71 Tamtéž 

72 Redakční etický kodex. Seznam.cz [online]. Praha: Seznam.cz, 2020 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://o.seznam.cz/eticky-kodex/redakcni-eticky-kodex/ 

73 Tamtéž  
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Pokud by redaktoři přeci jen sdíleli informaci, která je nepřesná či fakticky chybná, musí ji co 

nejrychleji opravit. Tato část etického kodexu taktéž zabraňuje šíření misinformací, jelikož by 

měly být před masovým sdílením včas uvedeny na správnou míru. 

Zajímavá je rovněž pasáž týkající se sociálních sítí. Na těch se redaktoři Seznamu nesmí 

schovávat pod falešnou identitu (pokud se to netýká například investigativní práce, kterou 

schvaluje šéfredaktor), což zabraňuje případnému kopírování chování proruských trollů, kteří se 

snaží tajně názorově ovlivnit internetové diskuse.74 

3.1.2. Novinky.cz a Super.cz 

Vydavatelem serveru Novinky.cz a Super.cz je společnost Borgis, kterou vlastní Zdeněk 

Porybný, Seznam.cz a další akcionáři75. Weby jsou provozované na serveru Seznam.cz, který, jak 

už bylo zmíněno výše, má etický kodex pro své zaměstnance i redakce. V tomto kodexu je 

uvedeno, že je „závazný pro všechny redakce společnosti Seznam.cz a pro všechny, kdo se podílejí 

na zpracování materiálů za účelem přípravy redakčního obsahu, a to bez ohledu na druh jejich 

právního poměru ke společnosti Seznam.cz“.76  

Z toho důvodu by do něj mohly spadat i servery Novinky.cz a Super.cz. Na druhou stranu 

nemají Novinky ani Super na svých webech uvedeny žádné etické kodexy. Na webu Super.cz je 

dále uvedeno, že „dodavatelem obsahu serveru Super.cz a osobou vykonávající redakční 

odpovědnost je společnost BORGIS a.s.“77, která nezveřejňuje etický kodex, pokud nějaký má, ani 

u deníku Právo, jejichž je taktéž vydavatelem. Novinky.cz i Super.cz mají často zavádějící 

 

74 Tamtéž 

75 Česká média si rozebrali magnáti. Podívejte se, kdo vlastní deníky, weby i televize. Aktuálně.cz [online]. 2019, , 2 

[cit. 2020-11-14]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/majitele-medii-v-cesku-noviny-weby-televize-

kdo-vlastni/r~67160c86faff11e9ac60ac1f6b220ee8/v~sl:cbdaa9d79d4c4b24b753f99a96f0193f/ 

76 Redakční etický kodex. Seznam.cz [online]. Praha: Seznam.cz, 2020 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://o.seznam.cz/eticky-kodex/redakcni-eticky-kodex/ 

77 Super.cz [online]. Praha: BORGIS, 2020 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://www.super.cz/ 
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clickbaitové titulky, které mohou čtenářem manipulovat. Zda tedy mají tato média chování 

zakotvené v etickém kodexu, zůstává otázkou.78 

3.1.3. iDNES.cz 

Redaktoři serveru iDNES.cz se řídí etickým kodexem mediální skupiny MAFRA, pod kterou 

spadají. Zcela na začátku tohoto kodexu je uvedeno, že „povinností každého novináře je 

poskytovat čtenáři pravdivé, přesné a nezkreslené informace“79. Redakce se také zavazuje k tomu, 

že pokud by takové informace nechtěně sdílela, musí je ihned opravit a že je nezbytné, aby vždy 

řádně označila názorové články.80 Tyto závazky by měly být zárukou proti šíření dezinformací a 

misinformací.  

3.1.4. Blesk.cz 

Společnost CZECH NEWS CENTER a.s., která provozuje server Blesk.cz, zveřejňuje na 

svých webových stránkách jen velmi strohý etický kodex, k jehož dodržování se zavazují všichni 

její zaměstnanci podepsáním smlouvy. V tomto kodexu uvádí, že etické chování je u nich na 

prvním místě a že se zavazují „dodržovat vysoké etické standardy ve všech svých aktivitách“81. 

Zaměstnanci mají také dbát při práci na důvěryhodnost a novinářskou čest.82 Jak toho mají 

žurnalisté dosáhnout již však společnost ve svém etickém kodexu neuvádí. Tento kodex tak působí 

netransparentně a není z něho možné poznat, do jaké míry je v jeho interní části ukotvena správná 

práce s informacemi.  

 

78 JAROVSKÁ, Alžběta. Svoboda slova 2.0 – pojetí svobody slova u současných českých novinářů. Praha, 2019. 

Diplomová práce. Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí 

práce Jan Jirků. 

79 Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA. IDNES.cz [online]. 2013 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: 

https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756 

80 Tamtéž 

81 Etický kodex. Czech News Center [online]. 2001-2020 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: 

https://www.cncenter.cz/clanek/1325/eticky-kodex 

82 Tamtéž 
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3.1.5. Parlamentní listy 

Parlamentní listy publikovaly na začátku roku 2018 na svém webu etický kodex, který se 

výrazně neliší od kodexů výše zmiňovaných mainstreamových médií. Na začátku kodexu uvádí, 

že členové redakce „musí poskytovat čtenářům pravdivé, přesné, ověřené a nezkreslené 

informace“83. Dále popisuje, že se redakce snaží, aby nebyl text zkreslen neodpovídající fotkou či 

titulkem a že členové redakce musí rozlišovat subjektivní texty od těch faktických. Názorový 

příspěvek musí být vždy řádně označen. U takového textu také musí být vždy uveden autor, 

případně zdroj. Zajímavá je pasáž, která se přímo věnuje dezinformacím, tedy že redakce 

Parlamentních listů „odmítá vydávat nepravdivé či jen částečně pravdivé informace pod 

jakýmkoliv příslibem, či nátlakem (aktivně dezinformovat), stejně jako odmítá zadržovat jakékoliv 

informace (pasivně dezinformovat)“84. Dále také uvádí, že nepřesná informace musí být co 

nejrychleji opravena.  

Problematikou však zůstává, že Parlamentní listy daný etický kodex nedodržují. Z období před 

rokem 2018 existuje mnoho důkazů, že Parlamentní listy své informace neověřovaly a šířily na 

svém webu dezinformace (viz kapitolu 2.1. Nejvýznamnější dezinformační weby v ČR). Ale  

i v roce 2020, tedy dva roky po zveřejnění již zmiňovaného etického kodexu, jsou skupinami, jako 

jsou například Čeští elfové, označováni za nebezpečný web, který šíří dezinformace mezi 

mainstreamové čtenáře.85 Příklad Parlamentních listů tedy dokazuje, že etický kodex není vše – 

nejdůležitější je praktické dodržování morální zásad v redakci.  

3.2. Zahraniční médium – BBC 

Už samotná délka kodexu BBC napovídá, do jaké hloubky etické zásady probírá. Hned  

v úvodním slovu generální ředitel BBC Tony Hall zmiňuje termín fake news, které nazývá 

celosvětovou zbraní. „Naše hodnoty nebyly nikdy důležitější než ve světě misinformací,“86 uvádí 

 

83 Etický kodex redakce ParlamentníListy.cz. Parlamentní listy [online]. 2018 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: 

https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-redakce-ParlamentniListy-cz-534460 

84 Tamtéž 

85 Parlamentnilisty.cz. Čeští elfové [online]. Praha: Čeští elfové, 2020 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: https://cesti-

elfove.cz/?s=parlamentn%C3%AD+listy 

86 The BBC’s Editorial Standards. Editorial Guidfelines [online]. Londýn: BBC, 2019 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: 

http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/bbc-editorial-guidelines-whole-document.pdf 
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na začátku kodexu a dodává, že proto je v těchto předpisech tolik důležité ukotvení přesnosti, 

nestrannosti a spravedlnosti doplněné o pravidla chování na sociálních sítích.  

Velmi podstatná část se pak týká přímo boje proti dezinformacím. Ve svém kodexu BBC 

uvádí, že běžně neinformuje o incidentech, u kterých se později ukáže, že se jedná o hoaxy, pokud 

se závažně a očividně nedotýkají společnosti.  

Velká část kodexu se věnuje zavádějícím a klamným informacím. BBC považuje za 

neakceptovatelné, aby techniky produkce, komentáře či editování dovedly recipienty ke klamné 

představě o skutečnosti. To samé platí pro archivní materiály či fotografie článků, které nesmí 

čtenáře, posluchače ani diváky klamat. Pro přesnost a správnost je potřeba ověřování naprosté 

většiny informací, faktů, dokumentů i digitálních materiálů. Pokud by novináři nebyli schopni 

nějaký materiál ověřit, měli by to u informace uvést. 

Předpisy také novinářům nařizují materiály řádně označovat, například datem, časem 

aktualizací či jménem autora, aby opět nedocházelo k tomu, že by příspěvky bez označení mohly 

zmást publikum BBC. Důležité je také kontrolovat tyto informace u všech přispěvatelů BBC, aby 

se předešlo hoaxům.  

Etický kodex se věnuje i manipulaci s fotografiemi. Pracovníky BBC upozorňuje, že digitálně 

manipulované fotografie, videa a dokumenty se používají k mystifikaci novinářů, proto by měli 

být na pozoru. Je samozřejmě zakázáno, aby žurnalisté BBC upravenými audiovizuálními 

příspěvky klamali veřejnost, zároveň nesmí vědomě překrucovat známá fakta, aby nedocházelo  

k snížení důvěry veřejnosti v toto médium. Pokud přeci jen dojde k nevědomé chybě, autor ji 

přizná a rychle, jasně a náležitě ji opraví.  

Do etického kodexu bylo také přidáno chování žurnalistů na sociálních sítích. Při práci na nich 

si novináři musí dávat velký pozor na to, zda se jedná o fakta, názor či jen fámu. „Na sociálních 

sítích, kde misinformace mohou být promyšlené a kde se chyby či fámy rozšíří po celém světě  
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během několika minut”87, a kde se oprava nedostane ke každému tak jednoduše, musí být 

pracovníci BBC stále na pozoru.88  

3.3. Srovnání etických kodexů 

Na první pohled je evidentní, že etický kodex BBC je zpracován více do hloubky než české 

kodexy, už jen svým rozsahem. I z úvodního slova generálního ředitele je zřejmé, že téma 

dezinformací rezonuje i v redakci tohoto veřejnoprávního britského média a že si BBC uvědomuje, 

jak důležité je mít ukotvené etické zásady i ohledně nich. 

Největší rozdíl mezi českými etickými kodexy a kodexem BBC vidím v tom, že se britské 

veřejnoprávní médium soustředí v některých svých částech přímo na dezinformace – upozorňuje 

novináře na nebezpečí hoaxů či misinformací, na několika místech zmiňuje zákaz zveřejňování 

manipulativních či klamavých informací. 

Z analyzovaných českých médií přímo zmiňovaly dezinformace pouze Parlamentní listy, což 

považuji za paradox vzhledem k tomu, že, jak už bylo výše zmíněno, toto médium nejednou 

dezinformace na svém webu publikovalo. U každého etického kodexu je tedy stěžejní jeho 

dodržování. 

To, že etický kodex BBC jde opravdu zevrubný, dokládá i to, že je v porovnání s těmi českými 

výrazně detailnější. BBC se v něm totiž zaměřuje i například na zákaz zavádějících informací 

ohledně smyslu voleb či na nutnost skeptického nahlížení na statistiky, u nichž je nutné ověřování 

dat, interpretace i kontextu. O takto konkrétních záležitostech žádný z analyzovaných českých 

kodexů nepojednával.  

Z hlediska šíření mylných informací je i důležitá oprava chyb, která zabraňuje šíření 

misinformací. Seznam Zprávy, iDNES.cz, Parlamentní listy i BBC, tedy všechna média, která mají 

svůj kodex zveřejněna v plném znění, uvádí, že jakoukoliv misinformaci musí co nejrychleji 

 

87 The BBC’s Editorial Standards. Editorial Guidfelines [online]. Londýn: BBC, 2019 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: 

http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/bbc-editorial-guidelines-whole-document.pdf 

88 The BBC’s Editorial Standards. Editorial Guidfelines [online]. Londýn: BBC, 2019 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: 

http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/bbc-editorial-guidelines-whole-document.pdf 
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opravit. BBC navíc dodává, že se k ní autor musí i přiznat, což je důležité pro transparentnost 

média, která zvyšuje, i když se to tak vždy nemusí zdát, důvěru recipientů.  

4. Přístup novinářů k dezinformacím  

Kapitola Přístup novinářů k dezinformacím se zaměřuje na znalosti v oblasti dezinformací 

českých novinářů, okrajově popisuje počiny vybraných redakcí v boji proti dezinformacím a 

zaměřuje se také na rozličné projekty, které zkoumají české dezinformační prostředí a aktivně proti 

falešným zprávám bojují.  

4.1. Znalosti českých novinářů 

K analýze znalostí českých novinářů jsem čerpala poznatky z diplomové práce: An Interplay 

od Narratives: How Do the Czech Journalists Perceive Securitized Disinformation?89 Jaroslav 

Hroch v ní uvádí svůj kvalitativní i kvantitativní výzkum přístupu českých novinářů 

k dezinformacím. Hrochova práce se věnuje především tématu pojmů ohledně falešných 

informací, jejich novosti, zdrojům a expertům, kteří se zaměřují na dezinformace. Dále také 

pojednává o narativech, vlivech státních institucí a nejdůležitějších krocích při boji 

s dezinformacemi.  

Výzkum ukázal, že někteří čeští novináři neznají přesné definice základních pojmů. Někteří si 

pletou výrazy fake news a dezinformace. Jiní si například myslí, že dezinformace jsou všechny 

chybné informace, tedy i ty, které vzniknou a šíří se omylem. V průzkumu si nikdo nemyslel, že 

je problematická neznalost veřejnosti v těchto základních pojmech. Podle mého názoru je 

především potíž, pokud slova zaměňují, či používají ve špatném kontextu, žurnalisté. Novináři 

tímto chováním degradují tato slova a mění jejich význam. Nesprávné používání se přenese i na 

veřejnost, čímž se může stát, že se tyto výrazy začnou používat v jiném smyslu. Jak může být 

například slovo fake news nevhodně používáno a využito proti žurnalistům může být vidět na 

příkladu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označuje termínem fake news všechna 

 

89 HROCH, Jaroslav. An Interplay of Narratives: How Do the Czech Journalists Perceive Securitized 

Disinformation?. Praha, 2020. Magisterská práce. Karlova univerzita, fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Vojtěch 

Bahenský. 
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média a informace, které se mu nehodí do jeho politické agendy.90 Tuto rétoriku přebírají i jeho 

voliči a termínem fake news nazývají vše, s čím nesouhlasí. Podobné chování kopírují i čeští 

politici, například premiér Andrej Babiš91 a mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček92. 

Žurnalisté se také neshodovali na tom, zda tu dezinformace byly již od pradávna (využívaly se 

například pří válečných konfliktech), či se jedná o novodobou záležitost. Ať už je názor jakýkoliv, 

důležité je, že dezinformace v současné době využívají ke svému šíření nové platformy. Jakákoliv 

informace se díky globalizaci může rozšířit po celém světě během několika vteřin, ať už je 

pravdivá nebo ne. Novináři by se tedy neměli spokojit s myšlenkou, že falešným informacím není 

potřeba věnovat zvýšenou pozornost, jelikož nejsou žádnou novinkou, ale naopak by se měli 

vzdělávat o nových typech šíření dezinformací a manipulace s lidmi.  

Limitující je také nedostatečná znalost expertů na dezinformace mezi českými novináři. 

V České republice zcela schází „media pool“, kde by se mohli scházet žurnalisté, odborníci, ale i 

zástupci z vládní sféry a o kterém pojednávám více v kapitole 4.3. Aktivity novinářů v boji pro 

dezinformacím mimo redakce. 

Ve výzkumu Jaroslav Hroch také zjišťoval, co je podle novinářů důležité v boji 

s dezinformacemi. Podle většiny to je kvalitní mediální výchova a vzdělávání veřejnosti. 

Žurnalisté by měli lidem předávat svoje novinářské zkušenosti, například jak si správně ověřovat 

informace či používat kritické myšlení, jelikož se to mnoho lidí nenaučilo ve škole. Důležité jsou 

také workshopy, např. informační kurzy pro seniory. Mezi další nepostradatelné aktivity patří větší 

zájem médií o toto téma a lepší spolupráce se státními institucemi, které by skrze platformy médií 

měly například lépe vysvětlovat, proč je pro Českou republiku důležité a výhodné být součástí 

Evropské unie či Severoatlantické aliance. Vláda by také měla podporovat neziskové organizace 

pořádající programy pro školy či pracující s veřejností, například skrze debaty a diskuse. Většina 

novinářů označila v ohledu důležitosti až na posledním místě v boji s dezinformacemi represivní 

kroky státu. 

 

90 RATCLIFFE, Chris. The term ‘fake news’ is doing great harm. The Conversation [online]. 2018 [cit. 2020-11-

17]. Dostupné z: https://theconversation.com/the-term-fake-news-is-doing-great-harm-100406 
91 KUNDRA, Ondřej. Babiš stále častěji dokazuje, že slova pro něho nic neznamenají. Respekt [online]. Praha, 2018 

[cit. 2020-11-17]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/komentare/babis-stale-casteji-dokazuje-ze-slova-pro-nej-nic-

neznamenaji 
92 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news!!!. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-

1805-4. 
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Novináři se neshodují na tom, které státní instituce by se měli dezinformacemi zabývat. 92 % 

dotázaných novinářů (z celkového počtu 57 respondentů) nesouhlasí s tím, že by dezinformace 

měly být výhradně pod taktovkou ministerstva zahraničí. Domnívají se, že by se jimi mělo zajímat 

i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (v oblasti vzdělávání), ministerstvo kultury  

(v oblasti práce s médii), či práce a sociálních věcí (v oblasti práce se seniory).93 

Z Hrochova výzkumu vyplývá, že novináři by měli zapracovat na názvosloví ohledně 

dezinformací a znalosti expertů z tohoto prostředí. Měli by se také naučit funkcionalitu platforem, 

na kterých se dezinformace šíří, aby s nimi dokázali účinně bojovat a celoživotně se o nich 

vzdělávat, jelikož se manipulace neustále mění a vyvíjejí podle nejmodernějších trendů. Žurnalisté 

by měli věnovat svůj čas i veřejnosti, pořádat debaty a diskuse pro občany, učit práci v online světě 

seniory a zlepšovat úroveň mediální výchovy v České republice. Vhodná by byla také přítomnost 

propojení novinářů, nezávislých institucí a státu, kde by si mohli sdílet nové poznatky ohledně této 

problematiky. Z toho důvodu se těchto témat týká i druhá, praktická, část mé bakalářské práce, 

příručka pro novináře. 

4.2. Boj proti dezinformacím v českých redakcích 

Téma dezinformací se objevuje ve většině českých mainstreamových online médiích. Redakce 

například vyvrací hoaxy, které se lavinovitě šíří po internetu či dávají prostor odborníkům na 

dezinformace a kybernetickou bezpečnost. V této kapitole jsem se detailněji věnovala týdeníku 

Respekt a redakci Seznam Zpráv, kvůli jejich mimořádně obsáhlé práci ohledně této problematiky.  

Před třemi lety vydal Respekt velký speciál s názvem Dezinformace, který čtenářům umožňuje 

nahlédnout pod pokličku falešných zpráv v České republice, poodhalit, jak vznikají, odkud se šíří 

a proč jsou mezi námi. Důležitý je také manuál, jak dezinformacím nenaletět, který mohou lidé 

využít v každodenním životě.  

V roce 2020 jsem byla součástí Sherlock Hoax týmu, a tak jsem se mohla na vlastní oči 

přesvědčit, kolik práce vkládá redakce Seznam Zpráv do tohoto tématu. Bylo zřejmé, že jim na 

 

93 HROCH, Jaroslav. An Interplay of Narratives: How Do the Czech Journalists Perceive Securitized 

Disinformation?. Praha, 2020. Magisterská práce. Karlova univerzita, fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Vojtěch 

Bahenský. 



29 

tom opravdu záleží. U skupiny stážistů, se kterou zrovna pracovali, se vždy přesvědčili, že ji 

dokáže motiv dezinformací zaujmout a bude jí vyhovovat tak, že se naučí něco nového. 

4.2.1. Speciál Respektu 

Podle šéfredaktora Erika Taberyho je cílem skutečných novinářů hledat pravdu. Jak píše ve 

svém úvodníku, úkolem žurnalistů „je nalézt co nejpřesnější dosažitelnou verzi pravdy“94. 

Tabery vychází z předsvědčení amerického redaktora Carla Bernsteina. Čtenáři ve speciálu 

Dezinformace mohou najít například manuál, jak poznat fake news, ankety o práci 

s dezinformacemi s předními českými novináři či popis toho, jak vznikají alternativní weby a 

odkud hrozí největší nebezpečí.95 

4.2.2. Sherlock Hoax 

Projekt Sherlock odstartovala redakce Seznam Zpráv v létě 2018. Jedná se o semestrální stáž, 

na které redaktoři učí studenty, jak být správnými novináři a jak si vyhledávat a ověřovat 

informace. Stážisté pomáhají s přípravou zpravodajství, vysvětlují lidem aktuální dění a učí se 

pracovat s dezinformacemi – ověřují výroky politiků, monitorují dezinformace na sociálních sítích 

a věnují se i hoaxům, které výrazně kolují v online prostoru. Seznam Zprávy také připravují stáže 

pro seniory, na kterých se mimo jiné zaměřují na zmanipulované informace šířící se skrze řetězové 

emaily. Svou redakci rovněž otevřely školám, žáky na exkurzích učí, jak nenaletět falešným 

zprávám a jak si své informace ověřovat.96
 

97 Díky této práci redakce Seznam Zpráv vzdělává 

budoucí novináře o tom, jak pracovat s dezinformacemi. Zároveň se zpřístupňuje veřejnosti, a tak 

se stává transparentnější, čímž zvyšuje důvěryhodnost svého mediálního domu. 

 

94 TABERY, Erik. Jak to bylo skutečně?. Respekt [online]. Praha, 2017 [cit. 2020-11-20]. Dostupné z: 

https://www.respekt.cz/special/2017/dezinformace/jak-to-bylo-skutecne?issueId=100187 
95 Tamtéž 
96 Co je Sherlock? Redakce Seznam Zpráv se otevírá veřejnosti všech věkových kategorií. Seznam zprávy [online]. 

Praha, 2017 [cit. 2020-11-20]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sherlock-76590 
97 SEDLÁČKOVÁ, Barbora. Sherlock Hoax. Tým stážistů v naší redakci. Seznam zprávy [online]. Praha, 2019 [cit. 

2020-11-20]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sherlock-hoax-tym-stazistu-v-nasi-redakci-

76604?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=clanky-home 
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4.3. Aktivity v boji proti dezinformacím mimo redakce 

Kromě redakcí se tématu dezinformací věnuje také mnoho neziskových organizací, projektů a 

hnutí. Zaměřila jsem se na několik z nich, které považuji za zajímavé a důležité pro Českou 

republiku, konkrétně na České elfy, Faketicky, Demagog.cz, Bez faulu a Manipulátory.cz. Tyto 

aktivity mají pro Česko velký význam, protože značně doplňují roli mainstreamových médií. 

Mediální scéna by však měla zapracovat na propojení těchto aktivit. V České republice chybí 

„Media pool“, který by sdružoval redakce, organizace a jejich projekty a vládu. Společně by si tak 

mohly sdílet poznatky ohledně dezinformací a pomáhat si v boji proti nim. Inspiraci novináři 

můžou hledat v zahraničí, například v již zmiňovaném Finsku. Tero Koskinen založil organizaci 

Medialiitto, která propojuje finské mediální domy s vládou a která je výjimečná svou spoluprací 

mezi soukromým a veřejným sektorem. Cílem této organizace je zajištění svobody tisku, vzájemná 

pomoc a spolupráce, zabezpečení technické připravenosti v oblasti komunikace během krizí a 

podpoření kybernetické bezpečnosti v mediálních domech. Absence podobné organizace v Česku 

ochuzuje mediální scénu o cennou spolupráci, která by přinášela velkou výhodu nad 

dezinformátory všem zúčastněným. 

4.3.1. Čeští elfové 

Toto občanské hnutí analyzuje, mapuje a bojuje proti dezinformacím v českém mediálním 

prostředí. Pro svou práci našli Čeští elfové inspiraci u Elfů ze států v Pobaltí, kteří bojují proti 

zmanipulovaným prokremelským informacím. Sami sebe popisují jako ty, „kteří odmítají přihlížet 

tiché destrukci demokratických a ústavních hodnot, na kterých stojí naše země, cílenými 

dezinformačními kampaněmi, za kterými stojí cizí zpravodajské služby“98. Čeští elfové například 

analyzují řetězové emaily, u kterých zjišťují způsob sdílení a hlavní šiřitele. Každý týden tvoří 

přehled toho, jaká témata zrovna kolují po dezinformačních webech i sociálních sítích, 

dezinformace s největším dopadem sami vyvracejí. Měsíčně také vydávají velký report, který 

shrnuje dezinformační tendence v českém kyberprostoru.99 

 

98 Kdo jsme. Čeští elfové [online]. Praha: Čeští elfové, 2020 [cit. 2020-11-20]. Dostupné z: https://cesti-

elfove.cz/uvodni-strana/ 
99 Tamtéž 
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4.3.2. Faketicky 

Projekt Faketicky vzniknul v roce 2018. Je vedený skupinou mladých lidí, kteří vzdělávají 

společnost pomocí interaktivních workshopů. Ty se zaměřují na různé okruhy společnosti. Nejvíce 

workshopů pořádají pro základní a střední školy, kde žáky vzdělávají v oblasti mediální výchovy 

o bezpečnosti na internetu, kritickém myšlení, sociálních sítích a kyberšikaně. Také mají semináře 

pro firmy, kde se zaměstnanci naučí, jak rozvíjet své kritické myšlení, vyhledávat a ověřovat si 

informace a pracovat se sociálními sítěmi, takové workshopy pořádají také pro obce a přizpůsobují 

je konkrétní potřebě dané oblasti. Zároveň připravují ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla 

debaty pro veřejnost ohledně různých společenských témat. V rámci projektu fungují objektivně, 

apoliticky, svá tvrzení staví na ověřených faktech, která se snaží dávat do souvislostí.100 

4.3.3. Demagog.cz 

Toto dobrovolnické a neziskové sdružení, které funguje od roku 2012, je první fact 

checkingovou platformou, která pravidelně ověřuje výroky českých politiků. Zaměřuje se na jejich 

faktickou část, kterou je možné ověřit z primárních zdrojů a upozorňuje na výroky, které jsou 

zmanipulované či nepravdivé. Tímto způsobem jich od začátku svého působení zhodnotila tisíce. 

Důležité je, že Demagog.cz není spojen s žádným politickým subjektem a při své práci dodržuje 

vlastní etický kodex. Toto sdružení reagovalo na slovenskou verzi projektu Demagog.sk a 

inspirovalo se organizacemi jako FactCheck.org, PolitiFact či The Washington Post Fact 

Checker.101 Ve Spojených státech má totiž fact checking dlouholetou historii a v této zemi je zcela 

normální, že mnoho zpravodajských organizací ověřuje například prezidentské debaty, jako tomu 

bylo u kandidátů Donalda Trumpa a Joea Bidena před prezidentskými volbami v roce 2020. 

Zajímavostí také je, že čtenáři mohou mít k danému hodnocení výroků politiků výtky, které 

prověří seniorní pracovníci tohoto sdružení. Pokud je uznají za relevantní, výrok opraví a vše 

uvedou v záznamu.102 

 

100 Faketicky [online]. Faketicky, 2020 [cit. 2020-11-20]. Dostupné z: https://www.faketicky.cz/ 
101 O nás. Demagog.cz [online]. Praha: Demagog, 2020 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: https://demagog.cz/stranka/o-

nas 
102 Mám výhradu k hodnocení nebo návrh na ověření, kam se mohu obrátit? Nenárokujeme si ab. Demagog.cz 

[online]. Praha: Demagog, 2020 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: https://demagog.cz/stranka/mam-vyhradu-k-

hodnoceni-nebo-navrh-na-overeni-kam-se-mohu-obra 
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V květnu 2020 Demagog.cz začal spolupráci s Facebookem v rámci iniciativy Trust Project, 

do které se mohou zapojit nezávislé fact checkingové organice, Ty pak ověřují pravdivost 

instagramových a facebookových postů. Demagog.cz se zaměřuje na informace v příspěvcích 

českých politiků.103 Pokud zjistí, že se jedná o nepravdivý či zavádějící obsah, u příspěvku se při 

dalším sdílení lidem zobrazí varování a odkaz na web Demagoga.cz, na kterém danou informaci 

ověřuje.104  

4.3.4. Bez faulu 

Tento analytický server se zabývá argumentačními fauly, kognitivními zkresleními a 

manipulacemi s informacemi. Jeho cílem je zvýšit povědomí o argumentačních faulech, které se 

například používají v diskusích na sociálních sítích. Chce také zvýšit úroveň veřejné i politické 

diskuse tím, že bude vzdělávat společnost v dané problematice. Informuje o dezinformacích, 

manipulativních technikách a propagandě, aby se lidé v dnešní době plné informací dokázali 

zorientovat. Bez faulu na svém webu uvádí přehled faulů, ať už jde o fauly argumentační, mediální 

či statistické.105 

4.3.5. Manipulátoři.cz 

Tento publicistický web vyvrací hoaxy a jiné dezinformace, ověřuje fakta a výroky politiků a 

upozorňuje na podvody, jako jsou podvodné e-shopy atd. Zároveň monitoruje dezinformační scénu 

a píše články či příspěvky na Facebooku týkající se aktuálních dezinformací. Zaměřuje se i na 

mediální výchovu, Manipulátoři.cz například vytváří lexikon pojmů týkajících se nepravdivých 

informací. Zkoumají psychologii, která se váže ke sdílení dezinformací a manipulací. Zakladatel 

webu Petr Nutil také napsal knihu o dezinformacích Média, lži a příliš rychlý mozek či Rozum 

v nerozumné době.106 

 

103 KASÍK, Pavel. Před demagogy vás na Facebooku ochrání Demagog. Sleduje české politiky. IDNES.cz [online]. 

2020 [cit. 2020-11-20]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/technet/internet/demagog-overovani-factcheck-facebook-

cesko-hoax-clanek-zprava-overeni.A200527_133137_sw_internet_pka 
104 Spolupráce s Facebookem. Demagog.cz [online]. Praha: Demagog, 2020 [cit. 2020-11-20]. Dostupné z: 

https://demagog.cz/spoluprace-s-facebookem 
105 BURÝŠEK, Jiří. O nás. Bez faulu [online]. 2019 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: https://bezfaulu.net/o-nas/ 
106 O projektu. Manipulátoři.cz [online]. Praha: Manipulátoři.cz, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: 

https://manipulatori.cz/o-projektu/ 
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5. Vliv kognitivních zkreslení na produkci a šíření 

dezinformací 

Porozumění myšlení lidského mozku je stěžejní k pochopení toho, jak lidé pracují  

s informacemi. Tato kapitola se zabývá vlivem kognitivních zkreslení na zpracování informací, 

který napomáhá produkci i šíření dezinformací. Tato zkreslení je vhodné mít na paměti i při 

novinářské práci, jelikož i žurnalisté mohou podlehnout „přednastavení“ lidského mozku. 

Lidské myšlení můžeme rozdělit na dva druhy: myšlení rychlé, které ovládá systém I a myšlení 

pomalé, které náleží systému II. Systém I můžeme označit jako intuitivní. Je rychlý, automatický 

a ovlivněný emocemi. Je také nenáročný, proto se na něj mozek snaží „delegovat“ většinu 

procesů.107 Pro mozek je nemožné, aby stále fungoval na systému II, z důvodu velkého množství 

zpracovávaných informací. Z evolučního hlediska je důležité, aby se člověk rozhodoval rychle a 

efektivně.108 I proto je nezbytné, aby toto myšlení brali novináři během své práce v potaz.  

Systém I, přestože je pro mozek z hlediska náročnosti výhodnější, nemusí vždy situaci správně 

vyhodnotit. U lidského myšlení opakovaně nastává kognitivní zkreslení, alias chyby v různých 

myšlenkových procesech, kvůli kterým dochází k mylným závěrům.109  

V této kapitole se zaměřuji na několik kognitivních zkreslení, které výrazně a velmi často 

ovlivňují šíření dezinformací a misinformací.110 Mnohdy může být jejich znalost nápomocná i pro 

novináře, aby se při vyvracení dezinformací nedopouštěli chyb. 

K menšímu počtu kognitivních zkreslení by měla, kromě jejich znalosti, vést i mediální 

výchova. Základem je, aby se lidé o kognitivních zkresleních dozvěděli, byli si vědomi jejich 

existence. Novináři by měli občany naučit používat kritické myšlení, aby si zvykli informace, které 

se k nim dostanou, automaticky ověřovat a aby se předtím, než něco sdílí, zastavili a důkladně se 

 

107 KAHNEMAN, Daniel. Myšlení rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil Publishing, 2012. ISBN 978-80-97270-42-4. 

108 KOČÁROVÁ, Darja. Jak nás může při rozhodování zmást vlastní mysl?. Psychologie pro každého [online]. 2020 

[cit. 2020-10-29]. Dostupné z: https://psychologieprokazdeho.cz/jak-nas-muze-pri-rozhodovani-zmast-vlastni-mysl/ 

109 BURÝŠEK, Jiří. Kognitivní zkreslení. Bez faulu [online]. 2019 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: 

https://bezfaulu.net/kognitivni-zkresleni/ 

110 ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži. Praha: TRITON, 2017. ISBN 978-80-7553-492-7. 
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nad tím zamysleli. Z toho důvodu je součástí praktické části této bakalářské práce pracovní list pro 

školy, který může být použit na středních školách v rámci mediální výchovy. 

5.1. Kritické myšlení 

Kritické myšlení nepatří mezi kognitivní zkreslení. Je však naprosto stěžejní při boji  

s dezinformacemi, proto jsem se rozhodla ho zařadit do této kapitoly. Kritické myšlení je úmyslný 

vědomý proces analyzování, porovnávání a evaluace informací za cílem dopátrat se pravdy a dojít 

ke správným úsudkům a rozhodnutím.111 112 Tento proces není automatický, recipient musí mít 

naopak systematický přístup a aktivně hledat důkazy vedoucí k pravdě.113  

Kritické myšlení je však klíčové, pokud přihlédneme, k jakému množství informací má člověk 

přístup. V tuto chvíli existuje na internetu přes 5,6 miliard indexovaných webů114 a každý den 

přibude přes půl milionu webových stránek115, které obsahují informace, jež může publikovat 

kdokoliv. Proces kritického myšlení lidi učí nevěřit všemu, co si přečtou nebo uvidí. Kritické 

myšlení však může být nevědomě ovlivněno.  

Podle studie Hyunjina Kanga a Shyama Sundara, která se objevila v Časopise Media 

Psychology, používají lidé kritické myšlení méně, pokud mají možnost upravit si zobrazení 

stránky dle vlastních potřeb116, jako je to například u webu Yahoo News117. Odhalila, že lidé, kteří 

si svou stránku upraví, jsou méně skeptičtí a více náchylní k uvěření dezinformacím. Tito lidé 

 

111 AGOOS, Samantha. 5 tips to improve your critical thinking. YouTube [online]. Ted-Ed, 2016 [cit. 2020-10-29]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&ab_channel=TED-Ed 

112 KAHNEMAN, Daniel. Myšlení rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil Publishing, 2012. ISBN 978-80-97270-42-4. 

113 Tamtéž 

114 World Wide Web Size [online]. Maurice de Kunder [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: 

https://www.worldwidewebsize.com/ 

115 How Many Websites Are There?. Website Setup [online]. 2020 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: 

https://websitesetup.org/news/how-many-websites-are-there/ 

116 KANG, Hyunjin a S. Shyam SUNDAR. When Self Is the Source: Effects of Media Customization on Message 

Processing [online]. 2016 [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15213269.2015.1121829?journalCode=hmep20&. Media 

Psychology. 

117 Remove or restore publishers on Yahoo's homepage. Yahoo [online]. 2020 [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: 

https://help.yahoo.com/kb/SLN29105.html 
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navíc prokázali vyšší tendence sdílet hoaxy se svými přáteli a častěji doporučovali kamarádům, 

aby následovali rady z alternativních webů.118 

Tento experiment by tak mohl dokazovat jeden z důvodů, proč lidé více důvěřují informacím 

(i těm nepravdivým), které se objevují na sociálních sítích, jež jsou upravené podle jejich potřeb a 

kde jsou obklopeni svými přáteli. Falešný pocit jistoty totiž potlačuje používání kritického 

myšlení.119 

5.2. Konfirmační zkreslení 

Konfirmační zkreslení je tendence lidí vybírat si a favorizovat určitou informaci, která 

potvrzuje jejich názor, bez ohledu na její pravdivost. Člověk si spíše takové informace všimne a 

pokládá ji za pravdivou.120 121 122 U konfirmačního zkreslení ustupuje do pozadí kritické 

uvažování, jelikož nám přijde přirozené, že daná informace odpovídá našemu názoru, a proto ji 

považujeme za objektivní. Z tohoto důvodu toto kognitivní zkreslení může napomáhat rychlejšímu 

šíření dezinformací, jelikož mají lidi menší tendence si takové informace ověřovat. 

Konfirmační zkreslení nabývá na svém významu, pokud přihlédneme k fungování sociálních 

sítí, jak už bylo popsáno v kapitole 2.3. Vliv sociálních sítí. Velkým problémem zůstává, že se 

uživatel na internetu sám nerozhoduje, který obsah chce, aby se mu zobrazoval. Toto rozhodnutí 

za něj učiní algoritmy a mnozí lidé si personalizace sociálních sítí ani nejsou vědomi.123 Jedná se 

o začarovaný kruh. Konfirmační zkreslení nutí lidi více interagovat s příspěvky, které odpovídají 

jejich názorům. Tyto interakce poté vyhodnotí algoritmus a dále sociální sítě zobrazují příspěvky, 

 

118 Why We Fall for Fake News: The Psychology of Online News Consumption. Newsweek [online]. 2016 [cit. 

2020-10-30]. Dostupné z: https://www.newsweek.com/why-we-fall-fake-news-529777 

119 Tamtéž 

120 Confirmation bias. Cambridge dictionary [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2020 [cit. 2020-10-

30]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/confirmation-bias 

121 BURÝŠEK, Jiří. Konfirmační zkreslení. Bez faulu [online]. 2019 [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: 

https://bezfaulu.net/kognitivni-zkresleni/konfirmacni-zkresleni/ 

122 STROMER-GALLEY, Jennifer. Why We Fall for Fake News: The Psychology of Online News Consumption. 

Newsweek [online]. 2016 [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: https://www.newsweek.com/why-we-fall-fake-news-

529777 

123 PARISER, Eli. Beware online "filter bubbles". TED Conferences [online]. TED, 2011 [cit. 2020-10-30]. 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles#t-525189 
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které odpovídají přesvědčení uživatele. Eli Pariser, autor knihy The Filter Bubble: What the 

Internet Is Hiding from You, označil tento jev za informační bublinu,124 v rámci níž je pro každého 

na internetu vytvořen jedinečný osobní prostor s informacemi a názory vyhovující danému jedinci, 

který se v něm pohybuje. Tento prostor člověk zpravidla neopouští.  

Potíží je také to, že si mnoho uživatelů neuvědomuje, že nějaká informační bublina existuje, 

jelikož nikdy nevidí rozdílný obsah ostatních uživatelů.125 Vytváří tzv. „komnatu ozvěn“, ve které 

se „odráží“ stejné myšlenkové proudy a názory a jen velmi zřídka se objeví informace, která by 

vybočovala. Problém také nastává, když uživatel tíhne k dezinformačním zdrojům, a tak jeho 

komnata ozvěn „nevpustí“ dovnitř ověřené a pravdivé informace.126  

Podle průzkumu společnosti Statista z června roku 2020 využívá sociální sítě jako zdroj zpráv 

okolo 49 % Čechů127, přestože, paradoxně, více než 65 % Evropanů považuje informace na 

sociálních sítích za nedůvěryhodné.128 Pokud vezmeme v potaz, že téměř polovina Čechů čerpá 

informace ze sociálních sítí, jako je facebook, je kvůli algoritmům a komnatě ozvěn logické, že 

tito lidé se spíše dostanou k informacím, které je jen utvrzují v předchozích názorech a znemožňují 

tak vytvoření si názorů jiných na základě nových skutečností. Zároveň tento jev osvětluje, jak 

konfirmační zkreslení podněcuje šíření dezinformací u lidí, kteří pravidelně navštěvují 

dezinformační weby a skupiny. 

Novináři by proto měli v této rovině vzdělávat společnost a vybízet lidi k veřejné, přesto však 

slušné, debatě, kde se setkají s jinými názorovými proudy a mohou si o nich pohovořit. Je však 

důležité, aby se žurnalisté snažili být objektivní. Pokud se oni, či celá redakce, přiklání k nějakému 
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názorovému proudu či politickému spektru, neměli by to před recipienty tajit, ale naopak daný fakt 

co nejvíce zdůrazňovat, aby si toho bylo publikum vědomo. 

Konfirmační zkreslení se však neprojevuje jen u sociálních sítí, stejný princip funguje 

například u internetových vyhledávačů. Pokud si jako hlavní zdroj svých informací vybereme 

médium, které přináší neobjektivní či zmanipulované informace a zastupuje jen jeden názorový 

proud, může nás opět jen utvrzovat v našich přesvědčeních. Sklon k využívání těch médií, které 

nás utvrzují v našich názorech, můžeme také označit jako efekt konfirmačního zkreslení.129 

5.3. Efekt pouhého vystavení a iluzorní pravdy 

Ze studií z oblasti psychologie vyplývá, že pokud jsou lidé opakovaně vystavováni nějakému 

podnětu, stává se pro ně více familiární a tím pádem ho i hodnotí kladněji.130 Stejný efekt působí 

i při přijímání informací. Podle psychologa Gordona Pennycooka se informace, kterou si čteme již 

poněkolikáté, pro nás stává věrohodnější.131 Efekt pouhého vystavení a efekt iluzorní pravdy by 

tak mohly hrát důležitou roli při vyvracení dezinformací. 

5.3.1. Efekt pouhého vystavení 

Efektem pouhého vystavení se psychologové začali zabývat již v druhé polovině 19. století.132 

Nejznámějším vědcem, který toto téma probádal, je polsko-americký psycholog Robert Bolesław 

Zajonc, který ho popisuje ve své studii z 60. let 20. století. Podle Zajonca v nás každý nový podnět 

vyvolává pocit strachu, a tak máme potřebu se mu vyhnout. Čím více jsme však novému stimulu 
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vystavováni, tím více vůči němu cítíme kladný postoj, jelikož nám je familiárnější.133 Svoji teorii 

Robert Zajonc dokázal na několika experimentech, během nichž účastníky pokusu vystavil 

nějakému podnětu – například čínským znakům, slovům či obrázkům. Podněty Zajonc účastníkům 

experimentu promítal většinou tak rychle, že je ani nedokázali zaznamenat. Přesto však měli 

podvědomý účinek, jelikož lidé poté hodnotili stimuly, kterým byli vystaveni, pozitivněji.134 

5.3.2. Efekt iluzorní pravdy 

Efekt iluzorní pravdy byl poprvé popsán ve studii Lynna Hashera, Davida Goldsteina a 

Thomase Toppina v roce 1977.135 Během experimentu bylo účastníkům předloženo 60 výroků, u 

kterých měli rozhodnout o jejich pravdivosti. Výroky byly vybrány z oblasti sportu, politiky i 

umění a všechny byly uvěřitelné. Jen část z nich však byla pravdivá a byly vybrány tak, aby je 

účastníci experimentu s největší pravděpodobností neznali. Experiment pokračoval po dvou 

týdnech, kdy účastníci opět označovali, zda si myslí, že předložené výroky jsou pravdivé, či 

nikoliv. Z těchto 60 výroků bylo 40 nových, 20 se jich však opakovalo z předchozí části 

experimentu. Vše se ještě jednou zopakovalo po dvoutýdenním intervalu. Výsledky studie 

ukázaly, že výroky, které se opakovaly, účastníci častěji označovali za pravdivé, i když tomu tak 

nebylo.136 

Efekt iluzorní pravdy znázorňuje, že opakování výroku ho dělá více uvěřitelným.137 Do 

implicitní neboli nevědomé části paměti se zanese paměťová stopa, díky níž je další zpracování 
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dané informace rychlejší a jednodušší.138 Náš mozek na známý podnět dokáže rychleji zareagovat, 

což může mylně přisoudit tomu, že je pravdivý.139 

Obdobný experiment vědci zopakovali v roce 2012, při kterém byli účastníci vystaveni 

pravdivým a nepravdivým článkům, se kterými měli pracovat. O pět týdnů později dostali účastníci 

další články, mezi kterými byly i ty staré, u nichž hodnotili věrohodnost, pravdivost a míru 

povědomí o daném tématu. Příběhům, se kterými se už dříve setkali, ať už byli pravdivé, či ne, 

účastníci více věřili, v porovnání s kontrolní skupinou účastníků, která dané články nikdy 

nečetla.140  

Dané studie dokazují, že lidské myšlení je ovlivněno mírou vystavení informaci. Pokud 

vezmeme v potaz tyto konfirmační sdělení, měli by novináři ve většině případů vyvracení 

dezinformací nepravdivou zprávu zcela vynechat a jen uvést vše na pravou míru. Může se totiž 

navíc projevit chybná atribuce zdroje, při které lidé po delším čase zapomenou na kontext, že se 

jednalo o vyvracení dezinformace, budou si jen pamatovat, že už se s danou informací setkali. Při 

dalším vystavení této informaci jí tak mohou spíše uvěřit, jelikož jim bude více povědomá. Jde o 

známé „to jsem už někde četl“ či „to už mi někdo říkal“. V tomto případě by bylo jen na škodu o 

dezinformaci mluvit, přestože bychom ji vyvraceli, jelikož by ji to rozšířilo do povědomí lidí, kteří 

by si již nepamatovali, že se jednalo o dezinformaci. Opakovaná informace navíc může působit 

důvěryhodněji, přestože není pravdivá.  
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Závěr 

Říká se, že informace svou cenou již předčila jakékoliv jiné aktivum na světě – včetně ropy a 

zlata.141 Mohou hrát klíčovou roli v strategii státu, firmy i jedince. Dokážou lidmi ale i manipulovat 

a stát se mocnou zbraní. Dezinformace jsou s námi již delší dobu, v posledních letech však nabírají 

na síle díky novým platformám, skrze které se šíří. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se novináři 

vzdělávali v oblasti dezinformací a věděli, jak s nimi pracovat.  

Náročnost práce s nepravdivými informacemi však spočívá v tom, že se neustále vyvíjí a 

proměňují. Jsou propracovanější, důmyslnější, a i profesionální žurnalista je nemusí vždycky 

odhalit. Proto se teoretická část věnovala několika velmi odlišným tématům, jejichž pochopení je 

však pro porozumění dezinformacím stěžejní. Ze začátku popsala základní pojmy, jelikož jejich 

korektní používání je nezbytné pro správnou práci s nepravdivými informacemi. Dále se věnovala 

situaci v České republice. Tato analýza byla nezbytná pro vybrání nejvhodnějších témat do 

Příručky pro novináře. Důležitý byl především rozbor znalostí český žurnalistů. Díky němu bylo 

zřejmější, jaké vědomosti novináři o dezinformacích mají, a jaké byly naopak vhodné v Příručce 

uvést, protože si v nich nejsou jisti.  

Z analýzy vědomostí novinářů v Česku vyplynulo, že neznají správné definice pojmů 

týkajících se této problematiky, jako jsou například fake news, dezinformace či malinformace. 

Proto jsem tyto pojmy důkladně popsala i ve 4. kapitole Příručky pro novináře, Vyvracej jen virály. 

Dále část žurnalistů neznala funkce platforem, které používala. Z toho důvodu byl velký prostor 

v Příručce pro novináře věnován funkcionalitě sociálních sítí i internetových vyhledávačů. 

Zaměřuje se především na algoritmy, které markantně ovlivňují šíření jakýkoliv informací a 

familiárnost s nimi je pro novináře stěžejní. Je také nezbytně nutné, aby o jejich fungování věděli 

všichni lidé, kteří je používají. Pokud se tyto informace rozšíří ve společnosti, může stoupnout tlak 

na korporace, kvůli kterému by byly nuceny změnit fungování algoritmů tak, aby nenapomáhaly 

šíření dezinformací a vytváření informačních bublin.  

Čeští žurnalisté, stejně tak jako mediální odborníci z Finska, se shodli na tom, že nejdůležitější 

je pro boj s dezinformacemi kvalitní mediální výchova. Z toho důvodu jsem do praktické části 
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zařadila i pracovní list pro školy, který žáky naučí nezbytné základy ohledně dezinformací. 

Součástí materiálů pro školy je i pomocný list pro učitele, díky kterému zvládnou mediální 

výchovu ohledně dezinformací se svojí třídou sami, přestože nejsou žádnými odborníky na 

nepravdivé informace.  

V poslední části teoretické části bakalářské práce jsem se věnovala kognitivním omylům a 

funkcí lidského mozku. Tato část se stala stěžejní nejen pro pochopení toho, jakým způsobem je 

či není vhodné dezinformace vyvracet. Pokud novináři poznají nejčastější kognitivní zkreslení, 

jako je například konfirmační zkreslení či efekt iluzorní pravdy, výrazně snižují své šance, že 

v budoucnu nějaké dezinformaci uvěří. Proto se informace o těchto omylech objevují napříč celou 

praktickou částí.  

Krátká informační videa byla vytvořena se záměrem vzbudit zájem veřejnosti o boj 

s dezinformacemi a dát jí rychlé a stručné tipy, jak se na internetu chovat.  

Téma dezinformací je velice komplexní a náročné. Úskalí práce s nimi spočívá v tom, že se 

neustále vyvíjí a mění, zároveň jsou však složité a mohou mít mnoho podob. Je velice náročné být 

dobře informován o tom, jak s nimi pracovat a jak jim nepodlehnout. To je však součástí práce 

novinářů, kterým tato práce může pomoci s pochopením dezinformací. 

Summary 

It is said that the information overcame any other assets in the world by its price – including 

gas and gold. It can play a key role in the strategy of a state as well as an individual. But it can also 

manipulate people and become a powerful weapon. Disinformation is with us for quite a long time, 

although in the past few years it is becoming more and more powerful due to the new platform on 

which it is disseminated. For this reason, it is necessary for journalists to educate themselves in 

the field of disinformation and to know how to work with them.  

The difficulty of tackling down the false information lies in the never-ending transformation 

and development of disinformation. They are elaborated, sophisticated and even a professional 

journalist does not have to uncover it. Therefore, the theoretical part devoted its part to a few 

remarkably diverse topics whose understanding is crucial for the understanding of disinformation. 
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In the beginning, I described fundamental terms since their correct use is necessary for correct 

work with false information. Further, it covered the situation in the Czech Republic. This analysis 

was indispensable for the selection of the most optimal chapters and topics for the Manual for 

Journalists. Significant was primarily an analysis of the knowledge of Czech journalists. Thanks 

to it, it was more clear which knowledge about disinformation journalists already have and which 

were rather included in the Manual, because of their uncertainty about some of the topics.  

It became clear from the analysis of knowledge of Czech journalists that they do not know the 

correct definitions of terms related to this issue, such as fake news, disinformation, or 

malinformation. Therefore, I thoroughly described them also in Chapter 4 of the Manual for 

journalists – disprove just virals. Further, the journalists did not know the functions of platforms 

they have used.  

Because of that, a large part of the Manual for journalists was dedicated to the functionality of 

social media and search engines. It focuses mainly on algorithms that noticeably influence the 

spread of and information and it is crucial for journalists to be familiar with them. It is also 

particularly important that even other people know about them. If the information would be spread 

in the society, there could be a rise of the pressure against the corporations due to which they 

would be forced to change the functionality of the algorithms in a way so they would not help to 

spread the disinformation and making information bubbles.   

The Czech journalists, as well as the Finnish media experts, concurs the most important part 

of tackling down disinformation is high-quality media education. That is why I included in the 

practical part a working sheet for schools that is going to teach the pupils necessary bases about 

disinformation. Part of the materials for schools is also a teaching sheet for teachers which will 

help educators how to teach about disinformation within the media education by themselves 

although they are not experts about false information.  

The last part of the theoretical section of the bachelor thesis I dedicated to the cognitive errors 

and function of the human brain. This part became crucial not only for understanding the reason 

for correct disproving of disinformation but also for comprehension of journalists. If they know 

the most common cognitive distortion, such as confirmation bias or the illusory truth effect, they 

substantially reduce the chances of believing disinformation in the future. Therefore, the 

information about those misrepresentations is present across the whole practical part.  
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The short informational videos were created for the purpose of increasing the interest of the 

public in the fight against disinformation and to give them quick and brief tips and tricks on how 

to behave on the internet.  

The topic of disinformation is overly complex and demanding. Difficulties lie down in the 

never-ending development and evolvement; they are also extraordinarily complex and can acquire 

many different forms. It is extremely complicated to be well informed on how to work with them 

but not to be tricked by them. But that is also a part of the job of journalists and this bachelor thesis 

can help them with that.  
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