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Abstrakt:
Hlavním tématem této bakalářské práce je problematika dezinformací, kterou jsem se
rozhodla zpracovat do dvou základních celků. V první části práce se věnuji teoretickému
základu dezinformací: jejich definici, rozpoznání a boje proti nim. Popisuji jejich vývoj od
20. století s důrazem na aktivní opatření Sovětského svazu v době studené války a jejich
následnou transformaci v ruské internetové dezinformace 21. století. Dále představuji vznik
IRA, neboli trollí farmy, proměny domácí i zahraniční politiky Ruské federace s ohledem na
snahy vyvolat informační válku na internetu a úspěchy ruských dezinformačních kampaní
ve společnostech žijící v době post-pravd. Ve druhé části práce jsem analyzovala českou
internetovou scénu s ohledem na dezinformace týkající se koronaviru v době první vlny
infodemie. Vycházím primárně z již existujících studií, které se alespoň částečně dotýkají
mnou zkoumaného tématu a data uspořádávám tak, abych došla k požadovanému cíli práce.
Zjištění ve vhodných případech propojuji s kontextem snah Ruska o vytvoření informační
války a hodnotím reakce ČR a institucí na probíhající infodemii. V závěru výsledky shrnuji
a zamýšlím se nad budoucností problematiky dezinformací.

Klíčová slova:
Dezinformace, infodemie, koronavirová pandemie, informační válka, trollí farma,
aktivní opatření, doba post-pravd

Abstract:
The main topic of this bachelor’s thesis is the problematics of disinformation, which I
decided to present in two major parts. In the first part of my paper, I deal with the theoretical
basis of disinformation: their definition, recognition and how to combat them. I describe
their development since the 20th century with emphasis on the Soviet Union’s active
measures during the Cold War and their subsequent transformation into Russian internet
disinformation of the 21st century. I also present the establishment of the IRA, the so-called
troll farm, changes in the domestic and foreign policies of the Russian Federation regarding
efforts to provoke an information war on the internet and the success of Russian

disinformation campaigns in the post-truth societies. In the second part of my work, I
decided to analyse the Czech internet scene regarding disinformation about coronavirus
during the first wave of the infodemic. My analysis is based primarily on already existing
studies that at least partially touch my research topic and I organize their data so that I reach
the desired goal of my thesis. In appropriate cases, I link the findings with the context of
Russia’s efforts to create an information war and I evaluate the reactions of the Czech
Republic and institutions on the ongoing infodemic. In conclusion I summarize the results
and reflect the future of the disinformation problematic.
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1.

Úvod

Pojmy jako fake news, dezinformace, trollové nebo informační válka lidé nejspíš
zaznamenali už dávno před vypuknutím koronavirové pandemie. Od objevení nemoci
COVID-19 se kolem ní lživé a/nebo manipulativní zprávy začaly po celém světě šířit stejně
rychle, jako virus sám a lidstvo se brzy ocitlo ve dvou pandemiích najednou, v koronavirové
a informační, tzv. infodemii. Informační chaos, který se kolem nového koronaviru na jaře
2020 utvořil, byl jen jednou z mnoha bitev mnohem komplexnějšího problému, čímž je
snaha Rusů o vyvolání nelineární informační války. Politické rozdíly mezi zeměmi východu
a západu pocházející z dob před studenou válkou neustále podněcují spory, které se
posledních několik let odehrávají na poli informací. Obětí těchto politických manipulací jsou
téměř všechny země světa, včetně České republiky.
Svou práci jsem rozdělila na dvě hlavní části. První část obsahuje teoretický základ
problematiky dezinformací. Začínám samotným definováním pojmu dezinformace, kdo je
šíří, jak je rozpoznat a bojovat s nimi. Ve druhé kapitole uvádím stručnou historii
dezinformací, soustředím se na dobu od meziválečného období 20. století, kdy se začaly
utvářet jak dezinformace, tak politické rozbroje, kterými jsme dnes svědky. Prostor dávám
zejména období studené války a sovětským aktivním opatřením. Ve 4. kapitole se plynule
přesouvám do 21. století, kde popisuji transformaci sovětských aktivních opatření do
ruských internetových dezinformací, vytvoření IRA neboli trollí farmy, a snahy Rusů
vyvolat nelineární informační válku. První část zakončuji vysvětlením, proč se
dezinformacím dnes tak daří s důrazem na dobu post-pravd.
Druhá část obsahuje analýzu české internetové scény v době první vlny informační
pandemie s ohledem na dezinformace týkající se koronaviru. Informační konflikt, který
popisuji v první části své práce, se v době první vlny koronavirové pandemie zintenzivnil a
celý svět se stal obětí politických manipulací, Českou republiku nevyjímaje. Při analýze
jsem primárně vycházela z dat z již vzniklých studií, které se alespoň částečně týkaly mnou
zkoumaného tématu a uspořádala jsem je do vztahů tak, abych získala obecný přehled, kdo
za dezinformacemi stál a jaké byly snahy s infodemií na institucionální úrovni bojovat. Po
zmapování situace v daném období stručně nastíním vývoj infodemie až do dneška, tj. více
než rok od jejího vypuknutí. Na závěr výsledky shrnu, ve vhodných případech je propojím
s kontextem snah trollů o vyvolání informační války a zamyslím se nad dalším vývojem
problematiky dezinformací.
1

Část první
2.
2.1.

Úvod do problematiky dezinformací
Definice dezinformací

Způsobů, jak definovat dezinformace, existuje celá řada. Každý odborník využívá
k rozpoznání dezinformační zprávy jiný klíč, proto není možné uvést jen jednu všeříkající
definici.1 Představím definicí několik, jež jsou vhodné pro kontext této práce.
Oxfordský slovník dezinformace definuje jako: „falešné informace, které nás mají
zmást. Jsou vytvářeny zejména vládními organizacemi, které na dezinformacích staví svou
propagandu, pomocí které se snaží konkurovat jiným mocnostem nebo médiím.2 Česká
terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) definuje dezinformaci
jako: „Záměrně nepravdivou (falešnou, lživou, nesprávnou, zkreslenou) informaci
sdělovanou s cílem uvést v omyl a ovlivnit příjemce tím, že ji bude považovat za pravdivou
a důvěryhodnou.“3 A ministerstvo vnitra ČR na svém webu uvádí: „Pojem dezinformace
znamená 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.“4
Každá z těchto definic by rozpoznávala dezinformační zprávy lehce odlišně, nicméně
z nich lze shrnout několik základních rysů, které drtivá většina dezinformačních sdělení
splňuje:
• Sdělované informace jsou alespoň z části nepravdivé a/nebo manipulativní
• Takto zavádějící informace jsou sdílené úmyslně

1

Problému definování pojmu dezinformace se věnoval např. Jonáš Syrovátka v “Dezinformační Babylon III.
- Něco Horšího Než Omyl”. 2020. Online. In Aktuálně.cz. https://blog.aktualne.cz/blogy/jonassyrovatka.php?itemid=37522. [cit. 2021-01-16]
2
“Disinformation”. 2020. Online. In Lexico. https://www.lexico.com/definition/disinformation. [cit. 2021-0116].
3
“Dezinformace”. 2003. Online. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
(TDKIV). https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000095&local_base=KTD [cit. 2021-01-16].
4
“Definice Dezinformací A Propagandy”. 2020. Online. In Ministerstvo Vnitra České Republiky.
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.aspx. [cit. 2021-01-16]
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• Jejich cílem je škodit, ovlivňovat a manipulovat
Bližší náležitosti dezinformací lze dále specifikovat podle způsobu sdílení, úmyslu
nebo cíle. Jako příklad typických dezinformací, které se aktuálně hojně vyskytují, lze
jmenovat: USA / Čína vyvinula koronavirus jako biologickou zbraň, Bill Gates nám
očkováním chce injektovat nanoroboty, koronavirus se přenáší přes 5G sítě, a další.5
Kromě dezinformací se však můžeme setkat i s podobně vyhlížejícími falešnými
a/nebo manipulativními zprávami, které je potřeba odlišovat.
•

Hoaxy jsou, stejně jako dezinformace, úmyslně sdílené falešné informace, nicméně
jejich cílem není nás zmanipulovat. Často žádají o vytvoření tzv. řetězové reakce
(přeposílání zprávy co největšímu počtu lidí), snaží se získat soukromé informace o
uživatelích, finanční „pomoc“ nebo rozesílají viry.

•

Misinformace sdílejí stejné náležitosti jako dezinformace s rozdílem, že nejsou sdílené
úmyslně. Autor misinformace nevěděl, že šíří falešnou informaci, jedná se o omyl.

•

Mal-informace jsou také opět velmi podobné dezinformacím kromě jednoho prvku,
jedná se o informace pravdivé, jež jsou sdílené manipulativním způsobem s cílem
oklamat

•

Fake news je v posledních letech velmi zpropagovaný pojem, obecně má označovat
všechny nepravdivé informace. Je tedy slovem nadřazeným dezinformacím,
misinformacím a hoaxům. 6

2.2.

Pozice dezinformací v kontextu

V médiích se lze setkat s jednou dezinformací na jedno téma, kterou vytvořil
jednorázově jen jeden autor, druhé straně ale existují také propracované dezinformační
5

“Koronavirus: Přehled Hlavních Dezinformačních Sdělení”. © 2020. Online. In Ministerstvo Vnitra České
Republiky.
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/koronavirus-prehled-hlavnich-dezinformacnich-sdeleni.aspx.
[cit. 2021-03-01]
6
Wardle, Claire, and Hossein Derakhshan. 2018. “Thinking About ‘Information Disorder’: Formats Of
Misinformation,
Disinformation,
And
Mal-Information”.
Online.
In Unesco.
https://en.unesco.org/sites/default/files/f._jfnd_handbook_module_2.pdf. [cit. 2021-01-16]
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kampaně, na kterých se podílí desetitisíce lidí. Dezinformace lze šířit o jednom člověku,
výrobku, firmě, ale také o celému státu, nadnárodních institucích nebo i myšlence. Např.
dnešní dezinformace šířené z Ruska jsou cílené na instituce jako je EU a NATO a na
demokracii jako takovou.7 Aby dezinformační kampaně byly úspěšné, musí se rozšířit mezi
co největší počet lidí. Lze k tomu využít celou řadu prostředků, nicméně jedním z aktuálně
nejefektivnějších řešení pro šíření dezinformací je státem organizovaná internetová
propaganda.8
Propagandu web MVČR vysvětluje jako: „systematické šíření informací a myšlenek,
především neobjektivním způsobem, za účelem prosazování nebo podpory politické kauzy
nebo názoru.“9 Propaganda tedy přímo stojí na nepravdivých a manipulativních sděleních,
jako jsou dezinformace. Má-li stát moc nad sdělovacími prostředky nejen ve své zemi ale i
v zahraničí, může sdílet dezinformacemi naplněnou propagandu po celém světě. O úroveň
výš lze zařadit již zmíněnou počítačovou propagandu. Ta k tomu, aby se rozšířila mezi co
největší počet lidí, využívá trolly, boty a počítačové algoritmy. Dnes této disciplíně
pomyslně „kraluje“ Rusko, k němu se ale dostanu až později.
Pokud jsou dezinformace správně vymyšleny a za pomocí např. internetové
propagandy masivně rozšířeny, mohou ve prospěch šiřitele zmanipulovat celé společnosti.
Dezinformace se tak mohou stát velmi účinnou zbraní v případě, že se se stát rozhodne vést
psychologickou, informační nebo kybernetickou válku. Takové války se odehrávají
zpravidla na poli informací a mezi bojové taktiky nepatři využívání jen dezinformací, ale
všech možných falešných a/nebo manipulativních zpráv (včetně těch zmíněných dříve),
které ovlivní jejich příjemce. Oběťmi jsou všichni, kdo těmto manipulacím podlehnou.10 Je
tedy vhodné mít na paměti, že dezinformace nemusí být jen např. neškodná politická

7

Spaulding, Suzanne, and Devi Nair. © 2021. “Russia’s Attacks On Democratic Justice Systems”. Online.
In Center For Strategic And International Studies. https://www.csis.org/features/russias-attacks-democraticjustice-systems. [cit. 2021-01-16]
8
Woolley, Samuel C., and Philip N. Howard. 2016. “Automation, Algorithms, And Politics| Political
Communication, Computational Propaganda, And Autonomous Agents - Introduction”. Online. International
Journal Of Communication 10 (1): 1-9. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6298/1809. [cit. 2021-0303]
9
“Definice Dezinformací A Propagandy”. 2020. Online. In Ministerstvo Vnitra České Republiky.
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.aspx. [cit. 2021-01-16]
10
“Media
–
(Dis)Information
–
Security”.
2020.
Online.
In Nato.int.
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/5/pdf/2005-deepportal4-information-warfare.pdf.
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provokace, ale i zbraň v mnohem širším a závažnějším kontextu. Nejznámějším příkladem
globálního psychologického a informačního konfliktu je studená válka z minulého století. 11

2.3.

Kdo dezinformace šíří, jak a proč

Autorem dezinformací může být prakticky kdokoli. Každý, kdo dezinformaci vymyslí
nebo přijme a úmyslně ji rozšíří dál, se stává dezinformátorem. Pro úspěšné dezinformování
většího počtu obyvatel je ale potřeba šířit dezinformace skrz taková média, která zasáhnou
co nejvíce lidí. Dnes jím je internet a sociální sítě.12
V totalitních zemích má moc nad médii většinou stát, je také většinou autorem
dezinformačních sdělení a šíří je efektivně za pomocí propagandy.13 V demokratických
státech se svobodným tiskem je moc nad médii rozmělněna a zejména od rozšíření internetu
a sociálních sítí může vytvářet a sdílet obsah téměř kdokoli s připojením k internetu.
Důvodů, proč lidé vytváří nebo sdílí dezinformace může být hned několik, může se jednat
jen o autora vtipálka, který si dezinformací chtěl udělat z někoho legraci14, ale také lze
narazit na autora trolla, který je zaměstnaný ve státem financované agentuře specializující
na úmyslné šíření dezinformací s cílem vyvolat informační válku.15
Nesmíme zapomenout, že důležitou součástí šíření dezinformací jsme i my lidé. Každý
čtenář, který dezinformaci uvěří a sdílí ji dál, napomáhá dezinformátorům v šíření lživého
a/nebo manipulativního obsahu. Zejména nyní, v době internetu a sociálních sítí, cestují
informace rychleji než kdy dříve a každá dezinformační zpráva může mít fatální důsledky.16

11

“Cold War”. © 2021. Online. In Encyclopædia Britannica, Inc.. https://www.britannica.com/event/ColdWar. [cit. 2021-01-23]
12
Ackers, John. 2019. “Technology-Enabled Disinformation: Summary, Lessons, And Recommendations”.
Online. In Cornell University. https://arxiv.org/abs/1812.09383. [cit. 2021-03-03]
13
Walker, Christopher, and Robert W. Orttung. 2014. “Breaking The News: The Role Of State-Run Media”.
Online. Journal Of Democracy 25 (1): 71-85. https://doi.org/10.1353/jod.2014.0015. [cit. 2021-03-02]
14
“Coronavirus: The Seven Types Of People Who Start And Spread Viral Misinformation”. 2020. Online.
In Bbc. https://www.bbc.com/news/blogs-trending-52474347. [cit. 2021-01-23]
15
Media, Ajir, and Bethany Vailliant. 2018. “Russian Information Warfare: Implications For Deterrence
Theory”. Online. Strategic Studies Quarterly 12 (3): 70-89. https://www.jstor.org/stable/26481910. Str. 75.
[cit. 2021-03-03]
16
Starbird, Kate. 2019. “Disinformation’s Spread: Bots, Trolls And All Of Us”. Online. Nature 571 (7766):
449-449. https://doi.org/10.1038/d41586-019-02235-x. [cit. 2020-12-22]
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2.4.

Rozpoznání dezinformační zprávy

Na dezinformace lze dnes narazit téměř na každém kroku, a i vzhledem k situacím
na jaře 2020 vznikla řada nových výukových materiálů, které se snaží veřejnost seznámit
s problematikou dezinformací a naučit ji kritickému myšlení. Právě díky kritickému myšlení
jsme schopni dezinformační zprávu rozpoznat a ubránit se tak případným manipulacím.
Jedním z takto nově vzniklých materiálů je příručka Dezinformační dezinfekce17 vzniklá pod
záštitou Člověka v tísni, nebo příručka RESIST18, jež pochází ze spolupráce mezi MVČR a
britským úřadem vlády. Každá příručka představuje svůj vlastní způsob, jak si kritické
myšlení osvojit a nabízejí originální pomůcky, jak dezinformace, nebo jakékoli jiné falešné
a/nebo manipulativní zprávy, rozpoznat.
•

Příručky

Dezinformační dezinfekce vznikla jako výukový materiál primárně pro školy, kdy
vyučující mohou využít řadu ilustrovaných materiálů a děti vzdělávat zábavnou formou.
Pravidla pro rozpoznávání dezinformací jsou ale použitelná pro jakoukoli věkovou skupinu.
Příručka při čtení podezřelého textu doporučuje využít jimi vytvořené pravidlo pěti otázek:

17

Valůch, Jaroslav, Michaela Ďurková, Kateřina Šafářová, and Karel Strachota. 2020. Dezinformační
dezinfekce: Výukové Materiály Ke (Koronavirovým) Dezinformacím. Online. 1st ed.. Praha: Člověk v tísni.
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/publikace/dezinformacni-dezinfekce.
18
Pamment, James. © 2020. “Resist: Příručka Pro Boj S Dezinformacemi”. Online. In Mvčr.
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/ke-stazeni-resist-prirucka-pro-boj-s-dezinformacemi.aspx. [cit. 2021-03-02]
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Obrázek 1: Pravidlo pěti otázek, Zdroj: Dezinformační dezinfekce

Příručka zodpovídá každou z uvedených otázek a podotázek, pro rozpoznání
dezinformace však není potřeba využívat vždy všech. Dle příručky je základem uvědomit si,
že ne všechny texty jsou důvěryhodné a zejména podezřelé texty je potřeba podrobit kritické
analýze. Řada otázek se dá použít nejen na textové zpravodajství, ale na jakoukoli formu
sdělování a takto snadné pravidlo, jak říká příručka: „ani za několik let nepřestane být
aktuální“.19 Začneme-li nad texty takto kriticky uvažovat, rozpoznáme, kterým textům lze
nebo nelze věřit, a ubráníme se tak případným manipulacím.
Podobnou britskou příručku RESIST nedávno přeložilo Centrum proti Terorismu a
Hybridním Hrozbám (CTHH) pod záštitou MVČR. Místo pravidla pěti otázek, ale
představují pravidlo FIRST:

19

Valůch, Jaroslav, Michaela Ďurková, Kateřina Šafářová, and Karel Strachota. 2020. Dezinformační
dezinfekce: Výukové Materiály Ke (Koronavirovým) Dezinformacím. Online. 1st ed.. Praha: Člověk v tísni.
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/publikace/dezinformacni-dezinfekce. Str. 11.
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Obrázek 2: Taktika FIRST, Zdroj: Příručka RESIST

I tato příručka, podobně jako Dezinformační dezinfekce, ukazuje na konkrétních
příkladech kritickou analýzu textu a snaží čtenářovi pomoct v rozpoznávání falešného a
manipulativního obsahu. RESIST je na rozdíl od Dezinformační dezinfekce určena zejména
dospělému publiku, jazyk a obsah je lehce náročnější. Obě příručky ale představují stručný
a věcný návod, jak se dostatečně obrnit proti lžím a manipulacím, které číhají všude kolem
nás.
• Fact-checkingové weby
Podrobovat každý podezřelý text kritické analýze je účinný způsob, jak se bránit
manipulacím a dalšímu sdílení dezinformací. Nicméně samotné osvojování kritického
myšlení vyžaduje trénink, a i po jeho osvojení je podrobná analýza časově náročná. Existují
proto tzv. fact-checkingové weby, které tuto kritickou analýzu dělají za nás. Nejenže ověří
důvěryhodnost aktuálně šířících se zpráv, ale zároveň dohledávají důkazy, které falešné nebo
manipulativní zprávy vyvrací. Každý den zveřejňují vyvrácené aktuálně šířící se hoaxy,
dezinformace i misinformace a pomáhají tak lidem nepodlehnout lžím a manipulacím. Weby
fungují zpravidla jako nevládní občanské iniciativy a na české internetové scéně figuruje
8

např. HlídacíPes.org, hoax.cz, Manipulátoři.cz, během jara 2020 fungoval dezinfoservis c19 nebo nově spuštěný fakticke.info. Na aktuálně nejrozšířenější dezinformace související s
koronavirem v menší míře upozorňuje také web MVČR20.
• Dezinformační weby
Další možností, jak se dezinformacím ubránit, je nečerpat informace ze stránek
označované jako dezinformační weby. Takové weby dlouhodobě publikují zpravidla lživé
a/nebo manipulativní obsah a nacházejí se po celém světě. V Čechách mezi takové weby
patří např. AC24, Parlamentní listy, AE News (známé jako Aeronet) nebo česká verze
ruského dezinformačního webu Sputnik CZ.21

2.5.

Jak s dezinformacemi bojovat

Naučit se kritickému myšlení je účinný způsob obrany proti dezinformacím a
zpomalení jejich šíření. Nicméně vůči dezinformacím se nestačí jen bránit, ale i bojovat.
Vyvstává otázka, zda s problematikou dezinformací nemůžou plošně bojovat státní orgány
na legislativní úrovni. Mohou, ale jedná se o velmi komplikovanou situaci. Podle čl. 10
Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod má každý právo na svobodu
projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo
myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. 22 Každý tedy má právo
vyjádřit svůj názor, včetně dezinformátorů.
I přesto se řada států rozhodla k boji plošnému proti dezinformacím na institucionální
úrovni, často k němu využívají cenzuru. Oxfordský slovník vysvětluje cenzuru jako:
„Potlačování nebo zakazování části knih, filmů, zpráv apod., které jsou považované za
neslušné, politicky nevhodné nebo představují hrozbu pro bezpečnost.“23 V případě
internetu se jedná státní dohled nad sdíleným obsahem a jeho případné blokování nebo
20

“Koronavirus: Přehled hlavních dezinformačních sdělení”. © 2020. In Ministerstvo vnitra České republiky.
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/koronavirus-prehled-hlavnich-dezinformacnich-sdeleni.aspx. [cit. 2021-0301]
21
Krejčí, Markéta. 2017. “Kdo Nás Dezinformuje? Aktuální Přehled Hlavních Zdrojů A Šiřitelů Fake News V
Česku”. Online. In Hlídacípes.org. https://hlidacipes.org/nas-dezinformuje-aktualni-prehled-hlavnich-zdrojusiritelu-fake-news-cesku/. . [cit. 2021-03-01]
22
“Úmluva O Ochraně Lidských Práv A Základních Svobod”. 1992. Vol. 41/1992. Hlava I, článek 10.
23
“Censorship”. © 2021. Online. In Lexico. https://www.lexico.com/definition/censorship. [cit. 2021-03-02]
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mazání. Cenzuru aplikují v určité míře všechny státy světa, nicméně cenzura jde přímo proti
naší svobodě projevu a uživatelé internetu se proti cenzuře vyhraňují.24
Dalším problémem v omezování šíření dezinformací jsou sociální sítě a platformy. Na
platformách jako je Facebook, Google, Instagram, Twitter, WhatsApp nebo YouTube se
dezinformace sdílí momentálně velmi rozsáhle. Jedná se ale o soukromé zřizovatele, kteří
svým uživatelům nechtějí svobodu projevu omezovat. Řada zemí a sítí tak zaujala postoj
vzájemné koregulace, jako např. EU spolu s výše zmíněnými platformami25, a snaží se
škodlivé, lživé a manipulativní zprávy mazat a blokovat, aniž by byla nějakým zásadním
způsobem omezována svoboda projevu internetových uživatelů.
Dezinformace představují obrovské riziko, které příslušné orgány řeší už řadu let.
Vypuknutí infodemie v roce 2020 byl jedním z impulsů, jež podnítilo hned několik slibných
kroků. Nadále ale platí, že plošné řešení dezinformací na legislativní úrovni je složitý a
zdlouhavý proces a proti naprosto všem dezinformacím nás stejně neochrání. Lži a
manipulace k nám putují ze všech médií, nejen z internetu, a jediným opravdu účinným a
spolehlivým způsobem, jak se jim všem bránit, je náš vlastní rozum.

24

“Countries:
Internet
Freedom
Score”.
©
2021.
Online.
In Freedomhouse.org.
https://freedomhouse.org/countries/freedom-net/scores?sort=desc&order=Total%20Score%20and%20Status.
[cit. 2021-03-04]
25
Viz “Code Of Practice On Disinformation”. 2021. Online. In European Commision.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation. [cit. 2021-01-23]
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3.

Stručná historie dezinformací

Může se zdát, že problematika dezinformací se týká lidí jen posledních několik let,
nicméně dezinformace tu s námi byly už od nepaměti. Velmi dobře je zaznamenaná
dezinformační kampaň z dob starověkého Říma, kdy se dezinformace šířily na nově
ražených mincích. Velký rozmach dezinformací zažil svět po vynalezení knihtisku v 15.
století a své místo si dezinformace našly i ve druhé světové válce, kdy se šířily po rádiových
vlnách.26 V podstatě kdykoli došlo k revoluci médií, dezinformace dostaly nový impuls.
Poslední mediální revolucí je pro lidstvo internet, nemělo by proto být překvapením, že i
díky němu se dezinformacím opět daří.27
Povaha dezinformací se s dobou proměňovala, nicméně pro účely této práce je zásadní
období 20. století. V té době už byly noviny a nově vynalezené rádio natolik rozšířené ve
společnosti, že se fungovaly jako masová média a (dez)informace se šířily nejrychleji za
celou historii lidstva. První úmyslné dezinformační kampaně lze zaznamenat už ve 20. letech
20. století, proto část autorů udává počátek moderních dezinformací právě do této doby 28 29
30

, nicméně svou pravou sílu získali až v poválečné době, takže se jiní autoři přiklánějí spíše

k této době. 31 32
Podle historika Thomase Rida se moderní dezinformace 20. století vyznačovaly mimo
jiné svou rychlostí šíření. Jakmile se (dezinformační) zpráva dostala do oběhu masových
médií, bylo téměř nemožné ji zastavit, obzvlášť v případě živého vysílání přes rádiové vlny.
Ve 20. letech 20. století začaly rychlost šíření a anonymitu sdílení informací zneužívat
Sověti, dezinformační kampaně v té době byly jen slabé, nicméně jasně detekovatelné.

26

“Výukový Modul: Stručný Průvodce Historií „Fake News“ A Dezinformací”. 2019. Online. In FactCzech.
http://www.factczech.cz/materials/44. [cit. 2021-01-16]
27
Gregor, M., and P. Vejvodová. Nejlepší Kniha O Fake News, Dezinformacích A Manipulacích!!!. CPress,
2018. str. 10.
28
Rid, Thomas. 2020. The Secret History Of Disinformation And Political Warfare. 1st ed., Farrar, Straus and
Giroux, str. 8.
29
Gregor, M., and P. Vejvodová. Nejlepší Kniha O Fake News, Dezinformacích A Manipulacích!!!. CPress,
2018. str. 10.
30
“Operation InfeKtion”. [dokumentární cyklus]. Režie: Ellick A., Westbrook A. USA, 2018. Díl 1: Meet The
KGB Spies Who Invented Fake News.
31
“Disinformation”. © 2021. Online. In Lexico. https://www.lexico.com/definition/disinformation. [cit. 202101-17]
32
Cajthaml, Petr. 2006. “Profesionální Lháři: Aktivní Opatření Čs. Rozvědky Do Srpna 1968”. Online. Sborník
Archivu Ministerstva Vnitra 4 (1): 9-41. https://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik4-2006/kap01.pdf. Str.
1[cit. 2021-01-30]
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Dezinformace byly mířené zejména na USA, už v této době existovala tenze mezi
demokratickou a komunistickou ideologií. 33
V průběhu druhé světové války si šíření falešných zpráv oblíbily i další země, např.
úspěch vylodění v Normandii spočíval v pečlivě naplánované dezinformační kampani zvané
operace Overlord.34 Boje na poli informací se ale rozšířily hlavně mezi ideologicky
rozdílnými zeměmi a původní tenze mezi demokraty a komunisty se začala prohlubovat.
Svět se začal jasně polarizovat na demokratický Západ a komunistický Východ a obě strany
proti sobě začaly vést psychologické a informační bitvy. Boje na poli informací nezastavil
ani konec druhé světové války v roce 1945, naopak přerostly v celou studenou válku. Než
se k ní ale dostanu, stručně uvedu vývoj Sovětských informačních bojových taktik.

3.1. Sovětský svaz a aktivní opatření
Komunisté se v Rusku dostali k moci po Říjnové revoluci v roce 1917. Tehdejší ruské
obyvatelstvo bylo z drtivé části venkovské a nevzdělané, aby si lid komunisté získali, sdíleli
mezi nimi obrázky s propagandistickým nádechem, kterým všichni rozuměli. Nová Ruská
sovětská federativní socialistická republika (RSFSR) a následný Sovětský svaz tak postavily
svou moc zejména na propagandě. Vedení Sovětského státu mělo už od založení země
značný vliv na média, skrz která šířila propagandu zakládající se zejména na lživých,
manipulativních a nepodložených informacích.35 Propagandu Sověti šířili nejen mezi vlastní
lid, ale i do zahraničí a už od svého počátku ve 20. letech 20. století měla velkou podporu
tehdejšího diktátora Sovětského svazu, Josefa Stalina.36 Všechny nepravdivé informace,
které byly cíleně šířené za pomocí propagandy, se nazývaly aktivní opatření a podle
politologa Thomase Rida začaly právě zde.37

33

Rid, Thomas. 2020. The Secret History Of Disinformation And Political Warfare. 1st ed., Farrar, Straus and
Giroux. str. 8.
34
“Normandy
Invasion”.
©
2021.
Online.
In Encyclopædia
Britannica,
Inc..
https://www.britannica.com/event/Normandy-Invasion#ref236170. [cit. 2021-02-25]
35
Denisova, Anastasia. 2017. “How Propaganda From The Russian Revolution Brought About Today’s ‘Troll
Factories’”. Online. In Independent. https://www.independent.co.uk/voices/russian-trolls-us-election-brexitroots-revolution-a8060711.html. [cit. 2021-01-23]
36
Pechatnov, Vladimir. 2010. “Exercise In Frustration: Soviet Foreign Propaganda In The Early Cold War,
1945-47”. Online. Cold War History 1 (2): 1-27. https://doi.org/10.1080/713999921. [cit. 2021-03-03]
37
Rid, Thomas. 2020. The Secret History Of Disinformation And Political Warfare. 1st ed., Farrar, Straus and
Giroux. Str. 8.
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Aktivní opatření, z ruštiny активные мероприятия, byl podle Thomase Rida soubor
taktik Sovětů, jak vést informační a psychologickou válku. Mezi aktivní opatření patřily
všelijaké lži, manipulace, překrucování, vnucování, provokace, pasti atd. Byly to vymyšlené,
cíleně šířené zprávy, které měly zmást a oklamat nepřítele, organizoval a financoval je stát
a jejich vytváření a šíření měla v Sovětském svazu na starost tajná policie.
Tajná policie v SSSR fungovala od roku 1917 a původně se nazývala Čeka. Její náplní
mělo být prověřování kontrarevolucí a sabotáží, nicméně rychle převzala zodpovědnost za
zatýkání a popravování „nepřátel státu“. Název i náplň tajné policie se v SSSR v průběhu let
proměňovala, nicméně aktivní opatření patřila do její náplně vždy.38 Sovětský svaz se snažil
za

pomocí

aktivních

opatření,

jež

vytvářela

a

šířila

tajná

policie,

vytvořit

v nekomunistických společnostech chaos a vyeskalovat nedůvěru vůči vládě a demokracii
jako takové. 39

3.2.

Studená válka

Už v průběhu druhé světové války se svět začal polarizovat na komunistický Východ
v čele se Sovětským svazem a na demokratický Západ v čele s USA. Obě strany si během
druhé světové války získávaly spojence a po jejím skončení v roce 1945 byl svět
jednoznačně rozdělen na dvě protichůdné mocnosti, Východ a Západ.40 Sovětská aktivní
opatření se od 20. let postupně vylepšovala, taktiky se začínaly více specializovat, podle
Thomase Rida Sověti od 50. let 20. století začínají používat pojem dezinformace
(дезинформация), a konflikt eskalující během druhé světové války mezi Východem a
Západem přerůstá ve studenou válku. 41
Studená válka započala bezprostředně po ukončení druhé světové války v roce 1945 a
skončila pádem Východního bloku v roce 1991. Probíhala mezi Východem a Západem na
úrovni informací, politiky, ekonomiky a propagandy, vedly se tedy informační a
psychologické války. Zbraněmi ve studené válce byly informace, Sověti bohatě využívali
38

“KGB”. © 2021. Online. In Britannica. https://www.britannica.com/topic/KGB. [cit. 2021-01-23]
Ibid. Str. 10-11.
40
“Cold War”. © 2021. Online. In Encyclopædia Britannica, Inc.. https://www.britannica.com/event/ColdWar. [cit. 2021-01-23]
41
Rid, Thomas. 2020. The Secret History Of Disinformation And Political Warfare. 1st ed., Farrar, Straus and
Giroux. Str. 8.
39
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svých zdokonalených aktivních opatření. Válka probíhala v různě intenzivních vlnách,
bezprostředně po konci druhé světové války byl konflikt velmi napjatý, i díky tehdejšímu
diktátoru Josefu Stalinovi a jeho významné podpoře aktivních opatření.42
Nicméně v roce 1954 Josef Stalin umírá a dochází k velkým změnám v domácí i
zahraniční politice SSSR. Aktivní opatření ztratila v Sovětském svazu svou hlavní podporu,
vedení zahraničních informačních bojů již nebylo nadále prioritou a studená válka se dostala
do útlumu. Tajná policie získala novou formu, byla přetvořena ve Výbor státní bezpečnosti
(Комитет Государственной Безопасности), neboli KGB, a v tomto uspořádání se později
významně přičiní o průběh studené války. Zejména na úrovni aktivních prostředků
zahrnující špionáž, vydírání, propagandu a hlavně, dezinformace. 43
Aktivní opatření, která produkovala tajná policie v komunistickém Východní bloku,
podrobně popisoval bývalý československý agent StB, Ladislav Bittman. Bitmman se v 60.
letech 20. století vypracoval do nejvyšších míst StB a mimo jiné působil jako zástupce
ředitele dezinformačního oddělení tajné policie.44 Spolupracoval na řadě nejúspěšnějších
dezinformačních akcích StB, jako např. operace Neptun45 nebo atentát na Henriette
Trémeaudovou.46
Bittman v roce 1968 emigroval do USA a informace o aktivitách tajné policie nabídnul
CIA. Vydal také mnoho knih, ve kterých detailně popisuje fungování komunistických
aktivních opatření a dezinformačních kampaní. V jedné z knih Bittman popisuje aktivní
opatření takto: "Škála československých aktivních opatření byla široká. Začínala
neškodnými politickými vtipy a končila nebezpečnými provokacemi. Většina z nich měla
lokální dosah, jejich význam byl však násoben masovou produkcí. Ve svém souhrnu
představují dezinformace komunistických rozvědek vážné riziko, neboť i malá lokální
provokace se může rozrůst - už bez vlivu pachatele - do konfliktu mezinárodních rozměrů.

42

“Cold War”. © 2021. Online. In Encyclopædia Britannica, Inc. https://www.britannica.com/event/ColdWar. [cit. 2021-01-23]
43
“KGB”. © 2021. Online. In Britannica. https://www.britannica.com/topic/KGB. [cit. 2021-01-23]
44
“Československo
Ve
Zvláštních
Službách”.
2001.
Online.
In Česká
Televize.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1052236772-ceskoslovensko-ve-zvlastnichsluzbach/200324241070003-spinave-triky-zpoved-ladislava-bittmana/. [cit. 2021-03-03]
45
“Tajné akce StB”. [dokumentární cyklus]. Režie: P. Křemen. ČR, 2009. Díl 10: Akce Neptun.
46
Rid, Thomas. 2020. The Secret History Of Disinformation And Political Warfare. 1st ed., Farrar, Straus and
Giroux Str.111.
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Propagandistické dezinformace a falzifikáty se vyráběly jako na běžícím pásu."

47

Archiv

bezpečnostních služeb Bittmanovo svědectví potvrzuje: „Dezinformace, ovlivňování
veřejného mínění a prosazování vlastního vlivu patřily k často používaných metodám práce
Státní bezpečnosti. Nejvíce tuto metodu uplatňovala její rozvědná část – I. Správa
Ministerstva vnitra.“ 48
Jedním z důvodů, proč byl přínos Bittmana na dezinformační akce tak revoluční, bylo
využití médií. K medializování operace Neptun Bittman využil služeb Československé
televize a díky tomu se příběh rozšířil daleko za hranice ČSSR.49 Díky Bittmanově vlivu se
československá aktivní opatření nacházela v 60. letech na vrcholu. Cíleny byly zejména na
úhlavního nepřítele SSSR – na Spojené státy, ale v menší míře také na všechny
nekomunistické země.
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Po situacích v toce 1968 československé dezinformační kampaně

upadly a do svých vrcholných 60. let už se nikdy nevrátily. Nicméně se staly vzorem pro
sovětská aktivní opatření, která i díky nim zažívala v následujících desetiletích svůj zlatý
věk.
Jurij Andropov byl ředitelem KGB mezi lety 1967-1982 a mezi lety 1982-1984
prezidentem Sovětského svazu. Dle Andropovových slov byli pod jeho vedením do KGB
najímáni jen ti „nejlepší a nejbystřejší“ členové strany. 51 Za Andropovova nabrala studená
válka opět na intenzitě a odehrály se nejvýznamnější dezinformační kampaně celé studené
války. Příkladem může být operace Infekce, kdy Sověti obvinili USA z vytvoření HIV/AIDS
jako biologické zbraně52, nebo operace Tukan, kdy se Sověti snažili zdiskreditovat
Chilského prezidenta Pinocheta.53
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Sovětská aktivní opatření se v této době nacházela na vrcholu. KGB celkem čítala přes
480.000 zaměstnanců54 a rozpočet nejprestižnějšího oddělní KGB - oddělení A (aktivních
opatření) byl v roce 1985, podle odhadů CIA, kolem 3-4 miliard dolarů.55 Praktik aktivních
opatření byla spousta, nicméně jak ukazuje i obrázek níže, dezinformace si mezi nimi stále
držely výsadní postavení:

Obrázek 3: Postavení dezinformací v rámci aktivních opatření, Zdroj: Russian

Information Warfare: Implications For Deterrence Theory
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Východní blok padl v roce 1991 a spolu s ním skončila i studená válka a aktivní
opatření. Z komunistických zemí se staly demokratické republiky a po sovětských
institucích se slehla zem.56 Výjimku tvořilo Rusko a její tajná policie. Ruská federativní
republika založila v roce 1992 Ministerstvo bezpečnosti, to se ale brzy od ostatních
ministerstev osamostatnilo, jeho náplň se pozměnila a bylo přejmenováno na Ruskou
federální rozvědku (FSK). V roce 1995 ji ruský prezident Boris Jelcin přejmenoval na FSB,
dal ji větší pravomoci a jejími zaměstnanci se stali z velké většiny bývalí členové KGB.
V roce 1998 se ředitelem FSB stal bývalý člen KGB, Vladimir Putin a po svém zvolení do
prezidentské funkce jí dal ještě větší pravomoci, včetně bojování proti zahraničním
zpravodajským operacím a organizovanému zločinu. 57 V roce 2000 Putin rozhodl, že FSB
bude spadat přímo pod prezidenta a dnes FSB může, mimo jiné, sledovat elektronická
zařízení ruských občanů, resp. jejich soukromé zprávy, emaily, transakce, hovory apod.58
Mezi sovětskou KGB a ruskou FSB je zřetelná kontinuita. Nejen co se týče
zaměstnanců, ale i praktik. FSB oživila již ověřená aktivní opatření a opět do své domácí i
zahraniční politiky začlenila lži, manipulace a propagandu.59 Zlom pro Ruské aktivní
opatření, dnes označované jako dezinformace, konspirační teorie a hoaxy, přišel spolu
s rozšířením internetu a sociálních sítí.60
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4.

Doba internetu

Na konci 20. století došlo ve světě k mediální revoluci.61 Od 80. let se začaly masivně
rozšiřovat počítače, vznikl internet, World wide web a informace se začaly šířit doposud
nevídanou rychlostí.62 S příchodem 21. století se World wide web vylepšil na novější a
propracovanější verzi „web 2.0“, jež umožnila internetovým uživatelům oboustrannou
vzájemnou komunikaci. Vznikla řada dnes již hojně rozšířených sociálních sítí, mezi nimi
např. Facebook, Twitter nebo YouTube63 a k roku 2010 používaly internet celosvětově více
než 2 miliardy lidí.64 Internet se stal novým největším masovým médiem, svobodným, téměř
bez dohledu žádné země nebo instituce, neregistroval geopolitické hranice a byl spravován
samotnými uživateli pro vlastní potřeby.65 Pro internetové uživatele byl World wide web
možností projevit se v zatím nejsvobodnější formě, což představilo řadu výhod, ale také
úskalí.
Minimální kontrola internetu způsobila, že se rozšířily stránky s hanlivým a
škodlivým obsahem. Všechny státy světa musely postupně zavést cenzuru, nicméně
vzhledem k tomu, že cenzura přímo omezuje naši svobodu projevu, mezi demokratickými
společnosti vítána nebyla a stále není. Využívala se proto zpravidla jen k mazání nelegálního
obsahu, nicméně dezinformace a další podobné lživé a/nebo manipulativní zprávy z drtivé
většiny nelegální nejsou. Dezinformace, hoaxy a další podobné zprávy se proto neustále
rozšiřovaly, získávaly čím dál víc čtenářů a jejich význam nabral na takové intenzitě, že
začaly hýbat světovými dějinami.66
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4.1.

Mediální revoluce v Rusku

Rusko si potenciální sílu internetu uvědomovalo už od počátků. Nepodnikalo ale žádné
drastické kroky, protože mediální revoluce se do Ruska, oproti ostatním zemím, dostávala
pomalu. Dle statistik v roce 2008 v Rusku využívalo internet jen 16% dospělé populace.67
Pokud bychom chtěli porovnat svobodu internetu v Rusku s např. totalitní Čínou, ruský
internet vždy byl a nadále zůstává svobodnější, nicméně oproti ostatním demokratickým
zemím internet v Rusku svobodný není.68
Počátkem 10. let 21. století ale začalo v Rusku docházet ke změnám. Nejen v oblasti
návštěvnosti internetu, který v roce 2012 využívala téměř polovina ruského obyvatelstva 69,
ale v celkovém vedení země. Po čtyřech letech ve funkci premiéra byl znovuzvolen na
prezidentský post Vladimir Putin a světu představil novou verzi domácí i zahraniční politiky
nazývané putinismus. Nová politika se výrazně navracela k praktikám a hodnotám bývalého
Sovětského svazu, včetně aktivních opatření, která byla posledních několik let téměř
opomíjena.70 Woolley a Howard ve své knize uvádí: „Rusko se [od r. 2012, pozn. aut.]
rozhodlo navrátit k původním imperialistickým tendencím, které praktikoval Sovětský svaz
a zároveň zabránit liberálním demokratickým hodnotám, aby se zakořenily v ruském
politickém systému.“71
Liberální hodnoty, na které autoři poukazují, se podle nich v Rusku rozmáhaly od pádu
Sovětského svazu v roce 1991. Jelikož se Rusko rozhodlo vrátit k hodnotám Sovětského
svazu, od liberalismu upustilo a obrátilo se ke konzervatismu, nacionalismu a imperialismu.
Ochladilo vztahy s okolními zeměmi, zejm. se svým odvěkým nepřítelem USA,
zintenzivnilo šíření propagandy a upevnilo svou moc nad domácími médii. 72 V citaci autoři
dále uvádí, že od znovuzvolení Putina do prezidentského postu se Rusko: „rozhodlo tyto
tendence zrealizovat nástrojem, který byl nejvíce mezinárodní a nejvíce liberální: online
67
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média a technologický sektor.“ 73 Rusové tedy pod Putinovou vládou začali v roce 2012 opět
s expanzivní zahraniční politikou, kterou se ale nerozhodli realizovat prostřednictvím
fyzických bojů, ale na poli informací v online prostoru.
Takové informační a psychologické boje úspěšně vedl, jak jsem již psala
v předchozích kapitole, Sovětský svaz. Ke klamání a manipulování s nepřítelem Sověti
využívali aktivních opatření a Rusko se k těmto taktikám nyní chtělo vrátit. Problém ale
představovalo nové masové médium, které za studené války ještě neexistovalo. Internet a
sociální sítě byly v roce 2012 již masově rozšířené a informace sdílené v tomto prostoru
mohly rychle cestovat do všech koutů světa. Internet představoval ve vedení zahraniční
informační války velkou příležitost, ale také problém.
Internet byl jako médium celosvětově relativně svobodný a v případě, že by se Rusko
rozhodlo zapojit aktivní opatření a takticky šířit informace na internetu s cílem vyvolat
informační válku, zahraniční internetová média by na sebe nenechala dlouho čekat. Objevily
by se zprávy reagující na lživé a manipulativní informace pocházející z Ruska a snahy o
vyvolání války by mohly být zmařeny. Rusko tedy muselo vymyslet způsob, jak získat moc
nad médiem, které nikomu nepatří a ovládnout online prostor ve svůj prospěch.

4.2.

IRA, trollové a informační válka

K získání moci nad domácí internetovou scénou mohlo jít Rusko čínskou cestou, tzn.
hromadné blokování sdíleného obsahu a povolit přístup na jen vládou schválené,
propagandou naplněné weby. Takový způsob by ale fungoval jen na území Ruska, v případě
celého světa muselo jít Rusko jinou cestou. Rozhodlo se pro zdiskreditování internetu
jakožto média obecně. Udělat z internetu naprosto nevěrohodný zdroj, přehltit internetovou
scénu všemi různými i protichůdnými zprávami reagující na celou škálu problému a situací
a vytvořit rozsáhlý informační chaos. Uživatelé internetu by v takovém zahlcení informací
nerozpoznali pravdivé informace od falešných, neinklinovali by k vyhledávání zpráv z
ověřených zahraničních webů, nevěděli by čemu věřit a jejich zájem o internet jako médium
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a zdroj informací by upadl.74 Nicméně aby takový informační chaos nastal, bylo potřeba
utvořit „armádu online vojáků“, která by plán zrealizovala.
Internet Research Agency, zkráceně IRA, byla v Rusku založená v roce 2013. Je
financována ruským oligarchou Jevgenij Prigozhinem, kuchařem a blízkým přítelem
prezidenta Putina, a má fungovat jako „sofistikovaná marketingová agentura“. V IRA
pracují tisíce školených zaměstnanců, známých jako trollové.

75

Zaměstnanci této trollí

farmy pod kontrolou vlády oprašují taktiky aktivních opatření a upravují je pro aktuální
kontext s cílem vyvolat druhou studenou válku. Hlavní aktivitou trollů je vytváření
příspěvků a komentářů na sociálních sítích pod falešnými uživatelskými účty. Trollové
reagují na aktuální společenské problémy, svými radikálními pro i anti ruskými názory se
snaží zaujmout davy, polarizovat jejich názory a narušit pospolitost společnosti. Konečným
cílem trollů je vyvolat naprostý informační chaos, zdiskreditovat internet jakožto médium a
vyvolat nelineární informační válku76.77
IRA se se svými školenými trolly stala armádou, kterou Putin potřeboval pro získání
moci nad globální internetovou doménou. Trollové začali působit nejdříve jen na domácí
scéně, kde se vyjadřovali k ruským sociálním problémům. Šířili zpravidla proruskou
propagandu a snažili se společnost přesvědčit a zmanipulovat ve prospěch ruské vlády. Brzy
ale cvičené vojáky z trollí farmy vláda vyzkoušela i na mezinárodní scéně, dezinformace a
propaganda začaly putovat daleko za hranice Ruska.
Na podzimu roku 2013 propukla na Ukrajině vlna protestů poté, co dosavadní proruský
prezident Viktor Janukovyč opakovaně odmítl podepsat smlouvy o spolupráci mezi
Ukrajinou a EU. Janukovyč uprchl do Ruska a na Ukrajině byla zvolena prozatímní vláda.
Nicméně díky sympatiím mezi Janukovyčem a Putinem, faktem, že většina krymského
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obyvatelstva se skládá z Rusů a že krymské město Sevastopol je významným námořním
přístavem a základnou pro vojenské námořnictvo, vtrhla na Krym ruská armáda a území
anektovala. Vůči tomuto kroku se ukrajinské obyvatelstvo bouřilo a odsoudila ho i řada
Západních států.78 Pro Rusy tato situace představovala příležitost pro vyzkoušení svých
nových informačních bojových taktik a trollů z IRA.
V domácích ruských médií kolovala o anexi Krymu propaganda, kde zabrání území
vyznělo jako legitimní. Tento narativ se Rusové snažili dostat i do zahraničních médií a
využili k tomu právě dezinformátory z IRA. Trollové vytvořili rozsáhlou dezinformační
kampaň a sdíleli celou řadu dezinformačních příspěvků a komentářů k dění na Krymu nejen
na ruské internetové scéně, ale i na zahraničních platformách. Trollové se snažili internetové
uživatele zmanipulovat, aby věřili jejich vymyšlenému narativu, spíše než oficiálnímu
zpravodajství. Dezinformace a propagandu často i neúmyslně převzala řada světových
médií, čímž falešné a manipulativní zprávy legitimizovala. Pokud lidé nevěřili v proruský
narativ, byly informačně naprosto přehlceni.79 Trollové byli úspěšní, dezinformační kampaň
zafungovala a konverzace ohledně situací na Krymu se utlumily.
V následujících několika letech se trollové opakovaně osvědčili, jejich řady se
rozrostly, IRA začala být lépe financována, na zahraničních internetových scénách se
utvořily první dezinformační weby, které začaly pravidelně sdílet proruské zpravodajství80
a pro efektivnější šíření dezinformací zapojila trollí farma do svých taktik boty81. Online
dezinformační aktivity se staly hlavní součástí Putinovy domácí i zahraniční politiky a
v Rusku se utvořil poměrně propracovaný systém vytváření a šíření dezinformací a
propagandy. Ruská vláda měla přímý vliv na všechna média (nově i včetně internetu) a
Putinovy imperialistické snahy o vyvolání informační války měly větší šance na úspěch.
Provázanost vlády, médií, zpravodajství a bojových taktik v Rusku popisuje speciální zpráva
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Global Engagement Center82 (GEC) pod správou Ministerstva zahraničí Spojených států
amerických. Jejich základní rozdělení lze pozorovat v následujícím obrázku:

Obrázek 4: Pilíře ruského dezinformačního a propagandistického ekosystému, Zdroj: GEC

Na obrázku je představeno pět základních pilířů ruského zpravodajství / bojových
informačních taktik. Zleva je to: Oficiální vládní komunikace, Státem financované světové
rozesílání zpráv, Rozšiřování proxy zdrojů, Zbrojení sociálních médií a Kybernetické
dezinformace. Každý z těchto pilířů má na starosti celou řadu úkolů, jejichž detailní
specifikace lze najít ve zmíněné zprávě. Rusko nikdy žádný vliv na média nepotvrdila, přesto
ho lze pozorovat. V dolní části obrázku se nachází šipka, která pilíře řadí zleva doprava právě
podle toho, nakolik se jejich aktivity dají spojit s vlivem Kremlu. S pilíři vlevo, označené
jako „visible“ (viditelné), se dá spojitost s Kremlem z veřejně dostupných zdrojů doložit
relativně snadno. S pilíři na středu, „obscured“ (skryté), se dá vliv Kremlu doložit jen složitě,
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a nakonec spojitost s pilíři vpravo „denied“ (zamítnuté) spojitost Kreml vysloveně zamítl a
doložit se téměř nedá.
Shrnutí ruských aktivit, jaké nabízí např. tato zpráva od GEC a jejich uspořádání do
kontextu informační války, se začínají objevovat čím dál více. S postupem času se rozkrývá
stále více trollích taktik, což pomáhá společnostem po celém světě zorientovat se
v nebezpečích, která na internetu vlivem trollů číhají a zároveň dávají lidem představu o
„demokratičnosti“ Ruské federace. I přes snahy Rusů šířit propagandu o svobodnosti své
země se podle Reporters Withouth Borders Rusko z hlediska internetové svobody a přístupu
k objektivním informacím umístilo v roce 2020 na 149. místě ze 18083 a podle webu
Freedom House je Rusko obecně jednou z nejméně svobodných zemí světa. 84
Anexe Krymu, pád letadla MH17 nebo zdiskreditování prezidenta USA Baracka
Obamy je jen několik nejvýraznějších kauz, při kterých Rusko mezi lety 2014 – 2016 využilo
svou armádu trollů a snažilo se dezinformačními kampaněmi zmanipulovat názory a mínění
milionů lidí po celém světě. 85 Rusko se svými aktivitami na internetu snažilo vytvářet a
eskalovat společenské problémy, polarizovat názory lidí a rozdmýchávat konflikty, které
často vedly i k otevřeným fyzickým sporům. Dlouhodobým terčem takových aktivit bylo,
už klasicky, USA, ale stopy ruských trollů lze z těchto let pozorovat prakticky všech
demokratických západních státech.86

4.3.

Doba post-pravd87

Oxfordský slovník říká, že doba post-pravd: „označuje nebo se týká okolností, kde při
utváření veřejného mínění je kladen větší důraz na emoce a osobní víru než na objektivní
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fakta.“88 Oxfordský slovník zároveň vyhlásil označení post-pravda slovem roku 2016.89
V roce 2016 vykulminovaly události, ke kterým se schylovalo už řadu let, ale nikdo jim
nevěnoval větší pozornost. Teprve když se odehrály a otřásly světovými dějinami,
demokratické společnosti si přiznaly, že žijí v nové době a v nových výzvách, pro které je
potřeba vymyslet nová řešení.
Době post-pravd věnuje Gabriel Cosentino celou knihu.90 Cosentino mezi zlomové
události v roce 2016 řadí zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA, vystoupení Velké
Británie z EU (Brexit) nebo skandál kolem Cambridge Analytica. Nejedná se o náhodné
události bez hlubšího kontextu, právě naopak. Všechny jsou už jen vyvrcholením tendencí,
ke kterým se schylovalo dlouhá desetiletí a která mají jednu shodnou celospolečenskou
základní příčinu: emoce vyhrály nad logikou.
Společenské fenomény, jako např. nástup pravicového populismu a nacionalismu
v západních demokratických zemích, úpadek víry společností ve vlády a objektivní
zpravodajství, masivní rozmach dezinformací, krize demokracie a pravdy obecně, to vše a
mnohem víc je podle Cosentina charakteristické pro aktuální dobu post-pravd.91 Všechny se
v určité míře přičinili na situacích v roce 2016 a na uspořádání dnešních demokratických
společností. Proč se ale dezinformacím zrovna nyní v době post-pravd tak daří?
Dezinformacím a jejich masivnímu rozmachu v posledních letech se věnuje např.
filosof a neurovědec Nayef Al-Rodhan.92 Dle něj momentálně dezinformace fungují velmi
dobře právě kvůli oné základní charakteristice doby post-pravd. Demokratické společnosti,
které při celospolečenském rozhodování upřednostňují city před logikou spíše uvěří
informacím, které je emočně nadchnou než informacím, které jsou „jen“ fakticky pravdivé.
Společnost s takovým morálním nastavením je mnohem křehčí, náchylnější ke konfliktům a

88

“Post-Truth”. © 2021. Online. In Lexico. https://www.lexico.com/definition/post-truth. [cit. 2021-03-10]
“'Post-truth' declared word of the year by Oxford Dictionaries”. 2016. In BBC.
https://www.bbc.com/news/uk-37995600. [cit. 2021-03-10]
90
Cosentino, Gabriele. 2020. Social Media And The Post-Truth World Order. Online. 1st ed.. Cham: Springer
International Publishing
91
Ibid.
92
Al-Rodhan, Nayef. 2020. “A Neurophilosophy of Fake News, Disinformation and Digital Citizenship”.
In Blog of the APA. https://blog.apaonline.org/2020/08/25/a-neurophilosophy-of-fake-news-disinformationand-digital-citizenship/. [cit. 2021-01-16]
89

25

dá se s ní snadno manipulovat. Dezinformátor, který se rozhodne útočit právě na takovou
společnost, má velkou šanci na úspěch.
Dle Al-Rodhana dezinformace v dnešním kontextu v demokratických zemích fungují
tak dobře z části díky tomu, že informace v nich obsažených jsou emočně i fakticky
vyhrocené. Informace v dezinformacích jsou falešně vyeskalované, útočí na naší
emocionální stránku a nutí naše názory radikalizovat a směřovat tím směrem, který autor
dezinformace chce. Takové uměle vykonstruované radikalizování názorů ve společnosti,
která se rozhoduje primárně na základě citů, může vést k tomu, že se utvoří tzv. sociální
bubliny. Každá bublina si drží a za pomocí dezinformací postupně radikalizuje názor na
danou problematiku. V případě setkání se sociální bublinou s opačným názorem může
následovat vyhrocený konflikt.
Dezinformátoři se snaží vytvářet sociálních bublin co největší množství a rozhádat
společnost zevnitř na několika rovinách najednou.93 Takové společenské uspořádání bylo
možné pozorovat např. v USA před prezidentskými volbami v roce 2016. Ruská trollí farma
vysílala dlouhodobě do Spojených států dezinformační zprávy, které neustále podněcovaly
společnost k vyhroceným konfliktům. Bylo tak možné pozorovat snahy trollů o vytvoření
nelineární války v praxi. Nicméně jakmile se začaly blížit americké prezidentské volby,
trollové se přeorientovali na jediné celospolečenské téma, čímž bylo zdiskreditování Hillary
Clintonové jakožto kandidátky na prezidentku USA.
Ruský prezident Putin se, s vidinou případného přátelství s Donaldem Trumpem,
rozhodl dopomoci k jeho výhře v amerických prezidentských volbách v roce 2016. Putin
zapojil svou armádu trollů, která si mezi Američany dlouhodobě budovala publikum, a snažil
se všelijakými prostředky zničit pověst Trumpově oponentce, demokratce Hillary
Clintonové. Do dezinformační kampaně nevídaných rozměrů byli zapojeni nejen trollové,
ale také hackeři nebo konspirátoři. Spolu s kvanty dezinformačních příspěvků, obrázků,
komentářů a videí Rusové vytvořili mimo jiné propracovanou konspirační teorii s názvem
Pizzagate, která má dozvuky stále i dodnes pod jménem QAnon. Ruská dezinformační
kampaň byla úspěšná, Rusům se povedlo Clintonovou pošpinit a Američany bez jejich
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vědomí zmanipulovat ke zvolení Donalda Trumpa jakožto prezidenta Spojených států
amerických.94
Nejen americké prezidentské volby, ale i další dříve zmíněné události roku 2016 byly
pro svět budíčkem. Teprve po jejich odehrání svět začal zjišťovat rozšířenost a vliv ruských
dezinformačních kampaní v posledních letech na situace po celém světě. Nejvíce
v nebezpečí se nachází demokratické státy a instituce sdružující demokratické společnosti,
jsou totiž hlavním cílem trollů. I proto začaly demokratické společnosti přicházet co nejdříve
s návrhy, jak problematiku dezinformací řešit plošně na institucionální úrovni a riziko
dezinformací co nejdříve a nejefektivněji snížit.
Např. V ČR bylo pod MVČR k 1. lednu 2017 založeno Centrum proti Terorismu a
Hybridním Hrozbám (CTHH), jehož činnost se zaměřuje zejména na hybridní hrozby, do
kterých spadají právě i dezinformační kampaně.95 Nebo rok poté vydala Evropská unie Code
of Practice on Disinformation (CoP), platný pro všechny členské země včetně ČR. CoP
představilo nové samoregulační požadavky platné pro online platformy s cílem bojovat proti
dezinformacím a mezi signatáři jsou např. Facebook, Google nebo Twitter.96 Tím ale
aktivita vesměs skončila.
Určité kroky v boji proti dezinformacím zavedla většina demokratických společností,
nicméně zda a nakolik byla účinná naplno ověřil teprve rok 2020. Koncem roku 2019 se
v Číně objevil doposud neznámý virus, který se během několika měsíců rozšířil po celém
světě natolik, že byla vyhlášena globální pandemie. Strach, nejistota, ale i celonárodní
lockdowny přiměly lidi trávit více času vyhledáváním informací o nové nemoci a
dezinformátorům skokově narostlo publikum. Jak informační pandemie (infodemie) postihla
českou internetovou scénu v první vlně koronavirové pandemie detailně rozepíšu
v následující části své práce.
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Část druhá
5.

Analýza dezinformací týkajících se nové nemoci COVID-

19 na české internetové scéně v době první vlny koronavirové a
informační pandemie
Koncem roku 2019 se v čínském městě Wuhan objevil nový virus způsobující nemoc,
dnes již známou jako COVID-19. Nový typ koronaviru se ze svého epicentra začal rychle
šířit po celém světě a během několika měsíců byla WHO nucena vyhlásit globální
koronavirovou pandemii. Strach z nové nemoci, ale také celonárodní lockdowny přiměly
lidi mnohem více sledovat média a kolem propukající pandemie vyhledávat informace.
Oficiálních zpráv k nové nemoci bylo pomálu a média začaly zaplavovat fake news, hoaxy,
konspirační teorie, dezinformace a všechny různé nepodložené zprávy, které by čtenáře
lačnící po informacích uspokojily.97
Experti vyjadřovali obavy ohledně informačního chaosu souvisejícího s novým
koronavirem už od počátku jeho šíření. Důvodem byla aktuální geopolitická situace mezi
východními a západními zeměmi a zbraň ve formě dezinformací, která v posledních letech
mnohokrát ovlivnila celosvětové dění. Nepřekvapivě první dezinformaci o koronaviru,
kterou výzkum Semantic Visions ve světě zaznamenal, pocházela z Ruska a byla
publikována už 20. ledna 2020.98 Trollové z IRA obviňovali svého odvěkého nepřítele, USA,
z vytvoření viru jakožto biologické zbraně. Zprávu publikoval ruský web tvzvezda.ru, což
je státem vlastněné médium pod správou ruského ministerstva obrany.99 Americký
pravicově zaměřený zpravodaj Washington Times také obratem reagoval, vytvořením
dezinformace, která naopak obviňovala Čínu z toho, že vědcům nový virus unikl z tajné
vládní laboratoře ve Wuhanu.100 Ruskou dezinformaci nakonec využila sama Čína a
prostřednictvím propagandy ve státě upevnila narativ o cíleném vytvoření koronaviru v
97
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USA.101 Tyto dvě dezinformace stály na počátku propukajícího informačního chaosu, který
kolem koronaviru začal rychle vznikat. V březnu 2020 se informační chaos dostal do
takových výšin, že sám generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus označil
situaci za „informační pandemii“, neboli „infodemii“. Svět se tak ocitl ve dvou pandemiích
najednou a výrazně se o to přičinil konflikt mezi Východem a Západem, který se odehrával
právě na poli informací.102

5.1.

Vypuknutí infodemie v České republice a vymezení její první vlny

První případy nakažených koronavirem se v ČR objevily až v březnu 2020, nicméně
dezinformace týkající se koronaviru se do ČR dostaly mnohem dříve. Dle již zmíněného
výzkumu Semantic Visions se první dezinformace objevila na českém internetu ve druhém
týdnu února 2020. Jednalo se o přeloženou ruskou dezinformaci o umělém původu viru
z americké laboratoře, nicméně protichůdný americký narativ na sebe nenechal dlouho
čekat. Je zjevné, že Rusko, Čína i USA nově propukající koronavirovou pandemii a s ní
spojený strach a nejistotu pouze využily pro vlastní politické rozepře, kdy se snažily
zmanipulovat veřejnost po celém světě ve svůj prospěch Zda se v české společnosti ruský
nebo americký narativ o původu viru uchytil ukáží teprve budoucí studie. Nicméně je vhodné
upozornit na fakt, že dnes, více než rok od zveřejnění těchto dvou dezinformací v ČR, více
než 50% české internetové populace stále věří, že virus není přirozeného původu a pochází
z americké nebo čínské laboratoře.103 Takový dosah tyto dvě první dezinformace měly a
stále mají.
Nejprve je ale potřeba uvést, jak velký rozměr ona informační vlna související s novým
koronavirem měla. Není pochyb, že pandemie přiměla řadu internetových uživatelů číst a
vyhledávat informace (nejen o nové nemoci) ve větší míře než obvykle a své poznatky
s dalšími internetovými uživateli řešit a komentovat. Projekt Infomore v této souvislosti
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vytvořil studii, která sledovala zájem českých internetových uživatelů o téma koronaviru na
řadě internetových platforem104. Infomore sbíral data o příspěvcích a komentářích k tématu
a nejvíce jich nalezl na sociálních sítích, zejm. na Facebooku a v diskusních fórech u
zpravodajských webů. Výsledkem je křivka, která ukazuje zájem české internetové populace
o téma koronaviru v průběhu roku 2020.

Obrázek 5: Vývoj událostí, Zdroj: Infomore

Graf zobrazuje rapidní nárůst zájmu českých internetových uživatelů o téma
koronaviru v průběhu února 2020, tedy v době, kdy se virus začal šířit po Evropě. Vrcholu
křivka dosahuje s počátkem března, kdy se pandemie dostává do ČR. Zájem postupně upadá
a na minimum se dostává na přelomu května / června 2020, kdy zároveň koronavirová
pandemie v Čechách ustupuje a země se pomalu vrací do života před pandemií. Tak, jako
rostl a klesal zájem lidí o téma, rostla i klesala čtenost internetových médií. Jako příklad
jsem se rozhodla využít pět nejčtenějších zpravodajských webů v době největšího zájmu o
koronavirus, tzn. mezi únorem a květnem 2020.
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Web

Čtenost únor

Čtenost březen

Čtenost duben

Čtenost květen

iDnes

89 775 773

123 659 003

91 906 179

90 589 360

Novinky

120 479 204

240 341 116

178 780 031

140 741 819

Seznam

434 916 692

612 938 950

545 811 914

509 463 242

Seznam zprávy

63 836 019

178 879 650

128 068 823

92 479 987

Super

70 329 088

89 759 895

76 199 459

71 165 023

Obrázek 6: Čtenost českých zpravodajských webů, Zdroj: https://www.netmonitor.cz/online-

data-ola

Tabulka souhlasí s výše uvedeným grafem. Čtenost médií rostla do března, kdy
zaznamenala svůj vrchol, od té doby čtenost klesala a na téměř „předcovidové“ hodnoty se
dostala během května. To, že za nárůst čtenosti stojí právě zájem lidí o koronavirus potvrzují
i samotné zpravodajské portály.105

106

Rizikem ve společnosti, která měla takto obrovský

zájem o dané téma a tolik o něm hledala v médiích bylo to, že pravdivých a ověřených
informací souvisejících s koronavirem bylo v tomto období velmi málo. Otevřel se tak
obrovský prostor autorům nejrůznějších lživých a/nebo manipulativních zpráv, kteří chtěli
zájem lidí o koronavirus využít ve svůj prospěch a pro své cíle.
S nárůstem zájmu o informace týkající se koronaviru a zvýšením sledovanosti médií
se o koronavirové pandemii čím dál více rozšiřovaly také falešné a manipulativní zprávy.
Jak již bylo řečeno, informační chaos, který se nejen v Čechách během února rozmohl WHO
označila přímo za informační pandemii. Dnes, s odstupem času, už je možné infodemii dělit
na jednotlivé vlny, podle její intenzity. Na českém území se první vlna infodemie dá vymezit
onou první dezinformací o koronaviru pocházející z Ruska. Přeložená do českého jazyka se
objevila na české internetové scéně ve druhém týdnu února 2020. Od té doby se infodemie
zintenzivňovala a jak ukazuje graf i tabulka výše, vrcholu dosáhla v březnu. Od té doby
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Sudán”. 2020. In IRozhlas. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/irozhlas-nejctenejsi-kalendarium2020_2012250600_pek. [cit. 2021-04-06]
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pomalým tempem ustupovala a jak ukazují data výše, na své minimum se dostala na přelomu
května / června 2020. První vlna infodemie tedy na české internetové scéně probíhala od
února do května 2020.

5.2.

Šiřitelé dezinformací souvisejících s koronavirem v ČR

V předchozí části práce jsem uvedla, že dezinformace mohou být sdíleny různými typy
lidí, a to z celé řady důvodů. Stejně tomu bylo i v případě koronavirové infodemie. První
dezinformace sice měly na svědomí politické mocnosti, které jen zneužily strach a nejistotu
lidí z pandemie pro vlastní politický užitek, celou první vlnu infodemie ale na svědomí
neměly. Od vypuknutí pandemie výrazně narostl počet dezinformátorů, českou internetovou
scénu zaplavila vlna dezinformací z různých zdrojů, odlišných úhlů pohledu a týkajících se
celé škály oblastí. Jednou z prvních společností, která se rozhodla českou internetovou scénu
s ohledem na dezinformace související s koronavirem alespoň částečně zmapovat, byla
Prague Security Study Institude (PSSI).107
PSSI vybrala osm nejčtenějších dezinformačních webů a v průběhu první vlny
infodemie sledovala jejich sdílený obsah s ohledem na texty týkající se koronaviru. Mezi
dezinformační weby vybrala: AC24, Aeronet, Česko Aktuálně, Důležité 24, Nová
Republika, Protiproud, Sputnik CZ a Zvědavec. Celkem tyto weby v první vlně infodemie,
tzn. mezi únorem a květnem 2020, sdílely 4910 článků. Více než 50% z nich, 2634 článků,
se týkalo koronaviru. V následujícím grafu lze pozorovat, kolik článků v daném období
vybrané weby ke koronaviru sdílely:
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Syrovátka, Jonáš, and Šimon Pinkas. 2020. “Infodemie: Koronavirus a konspirace v České republice”.
In PSSI. https://www.pssi.cz/publications/11-case-study-of-disinformation-related-to-coronavirus. [cit. 202012-17]
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Obrázek 7: Počet textů v čase, Zdroj: PSSI

V grafu lze pozorovat rapidní nárůst počtu článků sdílených k tématu koronaviru od
začátku března 2020. Během několika týdnů se na uvedených webech stal koronavirus
hlavním tématem a v posledním týdnu března zaznamenal svůj vrchol. Od té doby se počty
článků snižovaly, přesto bylo dle PSSI téma koronaviru až do začátku května stále hlavním
tématem. Až od druhého květnového týdne se stal druhořadým tématem a na pomyslné dno
se dostal v přelomu měsíce května / června 2020. Tento graf ukazuje, že autoři obsahu na
sledovaných dezinformačních webech využívali zvýšeného zájmu české společnosti o dané
téma a v reakci na to ve zkoumaném období výrazně znásobili počet sdělení týkajících se
pandemie.
V tabulce níže je uvedeno, kolik článků publikoval v daném období každý web celkem a
kolik z nich se týkalo tématu koronaviru.

Obrázek 8: Počet textů publikovaných na sledovaných webech, Zdroj: PSSI
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Z tabulky lze vyčíst, že jednoznačně nejvíce obsahu publikoval web Spuntik CZ, který
v první vlně infodemie sdílel ke koronaviru 1608 článků. Jak uvádí PSSI, Sputnik CZ je
česká pobočka informační agentury Sputnik, která je provozována ruskou státní agenturou
Sorriya Segodnya. PSSI uvádí, že tato studie opět potvrdila, že Spuntik není nezávislým
médiem, ale nástrojem zahraniční politiky Ruské federace. Zajímavá je také statistika webu
Aeronet, který v první vlně infodemie věnoval koronaviru 83% svého sdíleného obsahu.
V případě Aeronetu se jedná o český web a jak uvádí PSSI: „Počet textů věnovaných tomuto
tématu se v průběhu sledovaného období příliš neměnil. Tím se Aeronet, zřejmě se snažící
krizovou situaci maximálně zužitkovat, lišil od ostatních sledovaných webů, které o
pandemii zpravidla psaly nejvíce koncem března a posléze jejich zájem o toto téma
klesal“.108 K Aeronetu zároveň PSSI dodává, že přibližně v 60% jimi publikovaných článků
se nacházely konspirační teorie, což bylo ze všech analyzovaných webů nejvíce.
Obsah týkající se koronaviru na sledovaných webech PSSI rozdělilo do tří skupin:
• Popis vývoje situace a přijímaných opatření jak v ČR, tak i v zahraničí
• Reakce jednotlivých zemí na pandemii
• Konspirační teorie
První skupina dezinformací byla spíše faktického rázu, popisovala přijímání a
rozvolňování opatření proti novému viru, často i pravdivě. Druhá skupina byla jednoznačně
názorová, autoři do textů promítali vlastní názory a přesvědčení. Velmi často celou pandemii
a závažnost situace zlehčovali, v dezinformacích se objevovala kritika západních
demokratických zemí, vyzdvihování reakcí Ruska a Číny na propukající pandemii a jejich
solidaritu, kterou projevovaly vůči zemím těžce zasažených pandemií. Rozšířeným
narativem bylo falešné obviňování EU z úmyslného ignorování propukající pandemie nebo
tvrzení, že za šíření viru po Evropě mohou vojáci NATO a/nebo migranti.
Třetí skupinu tvořily konspirační teorie, které celkem na sledovaných webech čítaly
jen 6% sdíleného obsahu a nikdy se netýkaly výlučně českého prostředí. Byly tedy jen
překládané ze zahraničních zdrojů a Češi se tak stali oběťmi zahraničních politických
108
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manipulací. Nejčastěji se v konspiračních teoriích objevoval narativ o Billu Gatesovi, který
měl vytvořit pandemii úmyslně, s cílem buď zbohatnout na vakcínách, nebo nás za pomocí
vakcín očipovat. Rozšířený byl také ruský pohled na původ viru jakožto biologickou zbraň
vytvořenou Spojenými státy, dále tvrzení, že je virus roznášen 5G sítěmi nebo
antisemitistické teorie, které obviňují židy z využití pandemie k vyhlazení bílé rasy.
Jak velký byl dosah tohoto manipulativního obsahu z dezinformačních webů ukazuje
následující tabulka. V ní je uvedena čtenost sledovaných webů v době první vlny infodemie.
Stejně tak jako ostatním médiím, i dezinformačním webům díky zájmu lidí o koronavirus
skokově narostlo publikum:

Obrázek 9: Počet návštěv jednotlivých webů ve sledovaném období, Zdroj: PSSI

Obsah sledovaných webů by se dal shrnout tak, že žádný z nich nepublikoval články
jen o koronavirové pandemii, nicméně v první vlně infodemie tvořilo téma koronaviru větší
polovinu sdíleného obsahu. Jediný web, kterému lze dle PSSI dokázat návaznost na Kreml,
je Sputnik CZ. Ostatní dezinformační weby přímou návaznost na Rusko nemají, nicméně
z obsahu, který sdílely, PSSI jasně pozoruje proruské, pročínské, antidemokratické a
antizápadní narativy. Dle Františka Vrabela, ředitele Semantic Visions, ve prospěch Ruska
působí přes 90% českých dezinformačních webů.109 Jakou spojitost, a jestli vůbec nějakou,
dezinformační weby mají s ruskými státními zájmy výzkum nezjišťoval. Přesto lze tvrdit, že
články publikované na jaře 2020 zmíněnými webypřispěly k vytvoření informačního chaosu
a infodemie přispěly a podílely se tak na nelineární informační válce iniciované zejména
Ruskou federací.
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PSSI svou analýzu uzavírá tvrzením, že česká společnost navzdory zahlcení internetu
dezinformacemi první vlnu infodemie přečkala relativně ve zdraví. Toto tvrzení se zdá být
velmi příhodné, vzhledem k další z analýz, tentokrát zpracované společností Ipsos. Po
skončení první vlny informační pandemie provedla společnost výzkum zaměřený na fake
news spojené s koronavirem.110 Jaký byl mezi fake news podíl dezinformací výzkum
nezjišťoval, i přesto nám dávají výsledky o situaci určitou představu.
Dle analýzy od Ipsos se s fake news o koronaviru setkalo v první vlně infodemie 6
z 10ti Čechů a celých 52 % z nich jim alespoň zpočátku věřilo. Nejčastěji je lidé nacházeli
na Facebooku nebo jiných sociálních sítích a mezi nejrozšířenějšími zprávami bylo např.
tvrzení, že koronavirus může být šířen prostřednictvím balíčků z Číny. Výsledky ukazují, že
kolem koronaviru byly fake news a dezinformace rozšířeny velmi rozsáhle a přesvědčivě.
Navíc, z uvedeného dezinformačního příkladu lze pozorovat politický podtext, kdy autor
zprávy mohl využít strach lidí z nové nemoci a namířit ho proti svému nepříteli. Stejně tak,
jako to dělají třeba ruští trollové.
Je až překvapivé, že vzhledem k intenzitě infodemie a procentu lidí, kteří manipulacím
podlehli, nenastaly v Čechách žádné větší dramatické události. American Journal of
Tropical Medicine and Hygiene uvádí, že celosvětově bylo během první vlny pandemie
hospitalizováno minimálně 5800 lidí a 800 z nich zemřelo jen proto, že uvěřili fake news
ohledně koronaviru.111 V Čechách se s největší pravděpodobností objevil pouze jeden případ
a naštěstí bez fatálních následků.112 Jaké dopady má, nebo bude mít, infodemie z pohledu
politického nebo sociálního je otázka jiná.
Nicméně dezinformace o koronaviru nebyly sdílené jen trolly na dezinformačních
webech, šíření výrazně napomáhali například i někteří čeští politici. Bezpečnostní centrum
Evropské hodnoty provedlo výzkum celkem 42 dezinformačních webů, celé řady
dezinformačních projektů, stránek a skupin na sociálních sítích, s ohledem na dezinformace
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týkající se koronaviru za celý rok 2020. 113 Dle výzkumu patřili v první vlně infodemie mezi
nejvýraznější dezinformátory (bývalí) politici z SPD: Ivan David, Tomio Okamura, Radim
Fiala, Radek Rozvoral a Lubomír Volný. Stojí za zmínku, že Ivan David je majitelem
dezinformačního webu Nová republika,114 kam sám obsahově přispívá. Výzkum zjistil, že
pod jeho jménem bylo na jaře 2020 o koronaviru sdíleno více než 100 dezinformačních
článků. Ostatní zmínění politici využívali ke sdílení dezinformací vlastní profily na
sociálních sítích. Kromě politiků se ale dle Evropských hodnot v první vlně infodemie o
dezinformování zasloužila např. i vědkyně Soňa Peková.
Konec první vlny infodemie v Čechách, jak ukázaly výzkumy výše, nastal na přelomu
května / června 2020. Důvodů, proč tomu tak bylo, může být celá řada, nicméně jak uvádí
PSSI, zásadním byl konec první vlny pandemie. Snižování počtu nakažených, uvolňování
protiepidemických nařízení a pomalý návrat do „předcovidového“ života zapříčinili, že lidé
částečně ztratili o téma koronaviru zájem. Tabulky čtenosti výše ukázaly, že se s upadajícím
zájmem lidí o koronavirus snížila návštěvnost zpravodajských webů a jak ukázal graf PSSI,
i počet vznikajících článků na téma koronavirus na dezinformačních webech se postupně
snížil. Autoři (dezinformačního) zpravodajství i jejich čtenáři od léta 2020 vyhledávali spíše
jiná témata ke čtení a infodemie na krátko ustala. Nicméně informační boj mezi Ruskem a
západními zeměmi pokračoval stále dál a s příchodem druhé koronavirové vlny přišla i druhá
vlna infodemie. To už ale není předmětem této práce.
Jak česká společnost vnímala jaro 2020 s ohledem na život ve dvou pandemiích
najednou zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Po skončení první vlny jak
koronavirové, tak informační pandemie provedlo výzkum, který sledoval informovanost lidí
o koronaviru poté, co se lidi nacházeli několik měsíců v naprostém informačním chaosu. 115
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Obrázek 10: Souhlas/nesouhlas české veřejnosti s výroky souvisejícími s pandemií nemoci
COVID-19, Zdroj: CVVM

Výroky o novém koronaviru jsou v grafu seřazeny podle toho, jak moc jim lidé
v červnu 2020 věřili. Ze zkoumaného vzorku lze pozorovat, že 70% dotazovaných buď
rozhodně souhlasilo nebo spíše souhlasilo s tvrzením, že se koronavirus rozšířil proto, že
Čína o něm tajila informace a že lidé, kteří vyrazili do Itálie na dovolenou na přelomu února
a března, jednali bezohledně. První tvrzení souvisí se samotným rozšířením nemoci z místa
svého původu, druhý výrok platí k zavlečení nemoci do ČR. První případy koronaviru se
v ČR objevily právě u lidí navracející se z italských skiareálů, kam vyjeli na jarní prázdniny.
S dalšími dvěma výroky pak téměř polovina dotazovaných rozhodně nebo spíše souhlasila.
Jednalo se o tvrzení, že koronavirus unikl omylem z čínské laboratoře, a že Čína využívá
koronavirovou krizi k rozšíření svého vlivu.
Tři ze čtyř narativů, se kterými lidé nejvíce souhlasili, stavěly Čínu do špatného světla.
Je zajímavé, že tvrzení, že byl koronavirus rozšířen záměrně Spojenými státy americkými,
se umístilo až na poslední pozici a rozhodně nebo spíše s výrokem souhlasilo jen 17%
dotazovaných. Z výsledků je patrné, že mezi českou populací se spíše uchytily narativy,
které očerňovaly Čínu než ty očerňující USA. Studie nesledovala, na základě jakých
informací dotazovaní odpovídali, ani z jakých zdrojů informace čerpali. Nelze tedy říci, že
38

výsledky ukazují názory lidí, jež získávali informace pouze z internetových zdrojů. I přesto
je závěr překvapivý vzhledem k tomu, jaké úsilí Rusko na rozšíření proruských a
antidemokratických narativů vynakládá.
Na druhou stranu, jiný výzkum CVVM z května 2020 ukázal, že ruské dezinformace
s největší pravděpodobností zafungovaly v případě útoků na EU. V následujícím grafu je
zobrazena spokojenost lidí s reakcemi skupin lidí nebo institucí na koronavirovou pandemii:

Obrázek 11: Hodnocení práce vybraných institucí a skupin v souvislosti s šířením koronaviru,
Zdroj: CVVM

Z grafu je patrné, že reakce EU na koronavirovou pandemii lidé hodnotili rozhodně
dobře jen z 5% a spíše dobře z 25%. Nedůvěru lidí v EU v případě koronavirové pandemie
zobrazuje i další graf, zobrazující výsledky výzkumu provedeného společností Sinofon.116
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Výzkum sbíral data v září 2020, tedy ještě před vypuknutím druhé vlny infodemie a mimo
jiné zjišťoval, nakolik si dotazovaní myslí, že nám jednotlivé země a instituce
v koronavirové krizi pomohly:

Obrázek 12: Nakolik zmíněné země/instituce pomohly ČR v době koronavirové pandemie,
Zdroj: Sinofon

Dle dotazovaných nám ve zvládání pandemie pomohla Čína více než EU. Jaké vlivy
tento názor zapříčinily výzkum nezjišťoval, nicméně výsledek souhlasí s narativem, který se
Rusko a Čína v případě koronavirové pandemie snaží do Čech a dalších zemí vnést. Jak
ukázaly i výzkumy výše, trollové se snaží očerňovat EU a její reakce na propukající
pandemii, a naopak vyzdvihnout solidaritu Ruska a Číny vůči ostatním státům. Poslední dva
uvedené grafy tyto snahy potvrzují.

5.3. Snahy bojovat s infodemií
Česká republika, a řada dalších zemí světa, se v roce 2020 ocitly ve dvou pandemiích
najednou. Tu zjevnější, koronavirovou, začali řešit lékaři, virologové a spousta dalších
expertů, kdo ale řešil tu informační? Jak jsem již psala v předchozí části práce, demokratické
společnosti, které jsou oběťmi ruských dezinformačních kampaní již několik let, začaly
problematiku dezinformací vnímat v roce 2016. Od té doby se snaží přicházet s řešeními na
institucionální úrovni, např. v ČR bylo zavedeno Centrum proti terorismu a hybridním
hrozbám (CTHH), v celé EU začal fungovat Code of Pracrice (CoP). Jak ale ukázala
koronavirová pandemie, zavedená opatření infodemii nezabránila. Bylo potřeba podniknout
další kroky, které by fungovaly plošně a omezily vlnu dezinformací, která na (nejen) český
internet proudila ze všech stran. Nejrychleji zakročily občanské iniciativy.
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Na české internetové scéně již delší dobu fungují fact-checkingové weby vyvracející
lživý a/nebo manipulativní obsah týkající se různých témat. Ve své činnosti pokračovaly i
v době koronavirové pandemie, na fake news související s nemocí COVID-19 dávaly větší
důraz. Vznikly i nové iniciativy, jako např. dezinfoservis c-19117, ten na portálu seznam.cz
publikoval vyvrácené lživé a/nebo manipulativní zprávy týkající se čistě jen nového
koronaviru. V podobném duchu začalo fungovat i MVČR118, WHO119, EU120 a další
instituce, které na svých webových stránkách publikovaly několik nejrozšířenějších lživých
a/nebo manipulativních zpráv ohledně koronaviru. A se začátkem druhé vlny koronavirové
i informační pandemie vznikl např. i výše zmíněný projekt Infomore, který se s infodemií
snaží bojovat i nadále.
Velmi pohotově se také činila Evropská komise (EK), resp. platformy, které se
zavázali plnit CoP. Google, Facebook, YouTube a další, po domluvě s EK a WHO, začaly
na propukající koronavirovou a informační pandemii reagovat téměř okamžitě. Např.
Google začal lidem při vyhledávání informací o koronaviru nabízet přednostně ověřený
obsah, Facebook zřídil COVID-19 informační centrum, kde si uživatelé mohli ověřit
nejnovější poznatky o viru i nemoci a zároveň začal spolupracovat s více než šedesáti factcheckingovými organizacemi po celém světě, které na platformě uživatele upozorňovaly na
falešný obsah. Twitter začal využívat mnohem více technologií s umělou inteligencí, které
falešný, manipulativní nebo škodlivý obsah na platformě vyhledávají a automaticky mažou.
Kroků ale platformy podnikly více.121
Do jaké míry byly zavedené kroky úspěšné je ještě asi předčasné hodnotit, přesto lze
pozorovat, že EU se snažila na aktuální informační krizi rychle zareagovat a podniknout
kroky k jejímu zmírnění. O ČR se to stejné říct bohužel nedá. Kromě webové stránky MVČR
žádná větší aktivita ze strany české vlády ve snaze bojovat s dezinformacemi týkajícími se
koronaviru v první vlně infodemie vidět nebyla. Naopak, jak uvádí studie Bezpečnostního
117
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centra Evropské hodnoty výše, sami čeští politici dezinformace vytvářeli a sdíleli či
pročínské a proruské narativy vyskytující se v dezinformacích otevřeně podporovali.122 123

5.4. Poučení z krize a vize do budoucna
První vlna koronavirové i informační pandemie v Čechách přešla během pár měsíců.
O to kdy, a jestli vůbec, přijdou další vlny pandemií, panovaly v letních měsících mezi
experty dohady. První vlny obou pandemií ale jasně ukázaly, že svět by na krize takových
rozměrů mohl být připraven lépe. V oblasti informačních bojů proto snahy o plošná řešení
neustále probíhaly. Rozsáhlé komunikace probíhaly v Evropské komisi, ta v červnu 2020
oznámila124, že do konce roku 2020 chce představit aktualizovanou verzi CoP125 a získat
další signatáře mezi sociálními sítěmi, vydat Akt o digitálních službách126 a Evropský akční
plán pro demokracii127. Všechny tyto dokumenty mají svým jednotlivým členům mimo jiné
pomoci zorientovat se v problematice dezinformací a fake news na internetu a pokud možno
zabránit dalším případným infodemiím.
Na území ČR se zdála být slibná nová spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví
ČR a Semantic Visions vytvořená v říjnu 2020128. Semantic Visions měla pro MZČR
vytvářet analýzy a předkládat doporučení k řešení situací. Vláda ČR údajně oslovila také
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty a další experty na dezinformace, žádná spolupráce
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ale dle jejich slov nevznikla.129 Své služby vládě ČR podle zakladatele iniciativy
dezinfoservis c-19 Jaroslava Valůcha nabídli i oni, vláda ale zájem prý neprojevila.130 Také
začala být vydávána řada výukových materiálů, snažící se širokou veřejnost v oblasti
dezinformací vzdělat. Patři mezi ně např. příručka Dezinformační dezinfekce nebo RESIST,
které jsem představila v 1. kapitole této práce.
Zdá se, že EU se z jarní krize snaží poučit a s dezinformačními kampaněmi je
odhodlaná bojovat. Všechny slíbené dokumenty v prosinci 2020 opravdu vyšly a CoP
podepsal nově i TickTock131. Naopak v ČR jediná slibná akce vlády spolupracovat se
Semantic Visions po pár měsících skončila. Dle slov ředitele Semantic Vision, Františka
Vrabela, ministerstvo vypracovaným analýzám a radám nevěnovalo téměř žádnou
pozornost. Společnost se proto rozhodla působit v USA.132 Lehce kontroverzní rozhodnutí
vlády ČR vstoupit na sociální síť TickTock a prostřednictvím českých influencerů vyvracet
dezinformace týkající se koronaviru133 nebo novinová očkovací kampaň134 efekt spíše
nepřinesla. Vládě se tak už více než rok od doby, co infodemie vypukla, nedaří předložit
nové efektivní kroky na institucionální úrovni, které by plošně s vlnami dezinformací (nejen)
v souvisloti s koronavirem bojovaly. Naději vzbouzela nová kampaň pro podporu očkování
proti koronaviru, nicméně i tu provází měsíce odkladů.135
Web MVČR, i CTHH stále fungují a ČR se, jakožto člena EU, týkají i dokumenty a
nařízení EK. Česká společnost tedy není vydána dezinformacím napospas. Přesto může být
neaktivita ze strany státu, vzhledem k akutnosti situace, lehce překvapivá. Dle analytika
Dominika Presla ČR nebyla na informační krizi takových rozměrů připravena, stejně tak
jako většina evropských zemí. Nicméně na rozdíl od nich se ČR stále nedokázala v krizi
129
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zorientovat a v informační pandemii tak více než rok prohrává.136 Přitom z výzkumu
společnosti STEM vyplynulo, že: „přes 70% lidí by se se rádo samo naučilo si spolehlivost
informací a zdrojů ověřovat.“137 Jaroslav Valůch výsledky komentoval: „Ve spolupráci s
knihovnami, školami, novináři a dalšími iniciativami se o to dlouhodobě snažíme. Nyní
máme i konkrétnější představu, na co a na koho se zaměřit.“138
Vyvstává tedy otázka, kdy, a jestli vůbec, česká vláda podnikne nějaké razantnější
kroky v boji proti dezinformacím. Koronavirová pandemie časem nejspíš odezní, ale co
informační? I přes fakt, že se Česká republika ocitá už v několikáté vlně infodemie, dle slov
Dominika Presla v ČR, infodemii stále nikdo neřeší139. Experti se shodují, že strach a
nejistota, které koronavirová pandemie u lidí poslední rok vyvolává, představují pro lživé
a/nebo manipulativní zprávy živnou půdu a jejich šíření významně pomáhá. 140 Nicméně jak
ukázala předchozí část této práce, dezinformace v posledních letech hýbaly světovými
dějinami bez ohledu na koronavirovou pandemii. Lze předpokládat, jak tomu konec konců
bylo i po první vlně infodemie, že s utlumením koronavirové pandemie se zájem lidí o téma
koronaviru sníží. Po jarních měsících 2020 to mělo za následek, vzhledem k tématu
koronaviru, snížení čtenosti dezinformací, snížení počtu sdílených dezinformací a mohlo mít
i zmenšení počtu dezinformátorů.
Takový trend by mohl znamenat snížení rizika dezinformací na českou společnost,
nicméně snížení neznamená zmizení. Jak ukázal výzkum PSSI, i v době první vlny
infodemie na sledovaných dezinformačních webech představovalo téma koronavirus zhruba
polovinu sdíleného obsahu. Spíše, než že by spolu s koronavirovou pandemií zmizeli i
dezinformátoři je pravděpodobnější, že se od koronaviru přesunou k jiným tématům. Navíc,
dle sociologa Václava Štětky už dávno nešíří dezinformace jen trollové, ale i politici nebo
známé osobnosti, a zároveň vznikají nové dezinformační mocnosti, jako např. Čína nebo
136
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Írán.141 Pasivita v boji proti dezinformacím (souvisejícím s koronavirem) nebo podporování
proruského a pročínského narativu předními českými politiky začíná mít dalekosáhlé
důsledky. Mezi nimiž je např. neochota Čechů nechat se proti koronaviru očkovat.142
Dopady dezinformací týkajících se koronaviru nejspíš dosahují mnohem dále, to však již
není předmětem této práce.
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6.

Závěr

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat českou internetovou scénu v době první
vlny infodemie s ohledem na dezinformace týkající se koronaviru a výsledky propojit do
kontextu problematiky dezinformací, se kterou se, nejen ČR, posledních několik let potýká.
V první části jsem představila teoretický základ problematiky dezinformací, jejich vývoj
v posledních 100 letech s důrazem na sovětská aktivní opatření. Shrnula jsem ideologické
pnutí mezi zeměmi východu a západu, jak jejich konflikt v minulém století přerostl ve
studenou válku a návrat Rusů k těmto tendencím v posledním desetiletí. Představila jsem
transformaci aktivních opatření do podoby dnešních internetových dezinformačních
kampaní, sestavení armády trollů pro vedení nelineární informační války a dobu post-pravd.
V tomto kontextu došlo k objevení a rozšíření nového typu koronaviru. Rozepře mezi
Východem a Západem, odehrávající se posledních několik let na poli informací, začaly
využívat strach a nejistoty lidí z nové nemoci pro politické manipulace. V ten moment jsem
se dostala k druhé části své práce, kterou byla analýza české internetové scény v době první
vlny infodemie s ohledem na dezinformace týkající se koronavirové pandemie. K analýze
jsem využila primárně data ze studií, které se alespoň částečně týkaly mnou zkoumaného
tématu. Výsledky jsem uspořádala do vztahů tak, abych došla k zadanému cíli práce a
případně je propojila s kontextem informační války.
V první části analýzy jsem představila výsledky, které mi pomohly jasně vytyčit první
vlnu informační pandemie v Čechách od února do května 2020, s vrcholem v březnu 2020.
Vyznačovala se zvýšeným zájmem českých internetových uživatelů o téma koronavirus, což
způsobilo zvýšenou čtenost internetových médií. Z nedostatku ověřených zpráv se kolem
koronavirové pandemie rozmohlo šíření lživých a/nebo manipulativních zpráv, včetně
dezinformací. Už vůbec první zaznamenané dezinformace související s koronavirem měly
politický podtext, když se USA a Rusko spolu s Čínou navzájem obviňovaly z úmyslného
vytvoření viru jakožto biologické zbraně.
Nadcházející vlna dezinformací na českém internetu ale pocházela z různých zdrojů a
dokázat, zda některý z nich má přímou návaznost na z výše zmíněné země, a je tudíž součástí
plánu o vyvolání informační války, se podařilo jen u jednoho z nich. Přesto většina
dezinformací obsahovala proruské a pročínské narativy, a naopak kritizovala demokratické
země a instituce sdružující demokratické společnosti. O šíření dezinformací se zasloužili
z velké části autoři obsahu dezinformačních webů, ale i osobnosti z řad politiků nebo vědců.
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Všichni z nich (ne)vědomky přispívali k vytvoření informačního chaosu, který Rusko
využívá jako hlavní nástroj v nelineární informační válce.
Při sledování dosahu dezinformací týkající se koronaviru jsem zjistila, že na českém
internetu se s nimi setkalo 6 z 10 lidí a více než polovina jim alespoň zpočátku věřila.
Výzkumy veřejného mínění české společnosti dále uvedly, že v určitých oblastech se
proruské a pročínské narativy spíše neuchytily, jako např. u tvrzení, že koronavirus pochází
z americké laboratoře. Naopak úspěchu se dezinformace dočkaly v případě dlouhodobé
snahy o zdiskreditování EU. Přesvědčení Čechů, že České republice v době koronavirové
krize na jaře 2020 pomohla více Čína než EU, je s největší pravděpodobností následkem
právě vlny dezinformací.
V případě hodnocení reakce státu a institucí na infodemii jsem došla k závěru, že EU
a platformy spojené s CoP se v boji proti dezinformacím a dalším lživým a/nebo
manipulativním zprávám činily velmi pohotově a plošně začaly podnikat kroky, kterými se
snažily rozsah infodemie snížit. Čistě na českém prostředí byly velmi aktivní factcheckingové weby, jejichž počet se s infodemií zvýšil, nicméně plošná řešení ze strany české
vlády chyběla. S více než ročním odstupem od vypuknutí infodemie pozoruji pokračující
snahy EK s dezinformacemi bojovat aktualizováním již platných dokumentů a vydáváním
nových. Česká vláda se v uplynulém roce snažila představit pár menších snah o řešení
situace, větší efekt ale nepřinesly. První větší plánovanou akci doprovází měsíce odkladů a
ke zvládnutí více než rok trvající infodemie nejspíš stejně stačit nebude.
Stále nekončící rozmach dezinformací je do určité míry zapříčiněn koronavirovou
pandemií, nicméně na ní nestojí. První část této práce ukázala, že dezinformace hýbaly
světovými dějinami dlouho před vypuknutím koronavirové pandemie. Aktuální
celospolečenský strach je živnou půdou pro dezinformace a jak ukázala analýza, hojně ho
využívají politické mocnosti, které mezi sebou na poli informací bojují už řadu let a ty
nejspíš bojovat jen tak nepřestanou. S případným koncem pandemie může ze společností
vymizet onen strach, který šíření dezinformací aktuálně tolik napomáhá, nicméně politické
neshody mezi Východem a Západem neutichají. Naopak, řady dezinformátorů se stále
rozšiřují i do dalších zemí světa a riziko podlehnutím manipulacím může být do budoucna
ještě větší, než je dnes.
Je tedy v obecném zájmu doufat, že snahy EK v boji proti dezinformacím budou
účinné a že i česká vláda svůj dosavadní pasivní přístup pozmění. Ať už je budoucnost boje
47

proti dezinformacím jakákoli, je záhodné připomenout si závěr druhé kapitoly. Plošný boj
proti dezinformacím na internetu je pro ochranu internetových uživatelů zásadní, zejména
nyní, kdy se Rusko snaží vyvolat informační válku a získává k sobě další spojence. Nicméně
se jedná o složitý a zdlouhavý proces, který nás stejně před všemi lživými a/nebo
manipulativními zprávami neochrání. Pokud chceme mít naprostou jistotu, že se nestaneme
oběťmi lží a manipulací, zdokonalme se v kritickém myšlení a spoléhejme každý sám na
svůj vlastní zdravý rozum.
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