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Title: Freedom or safety on the internet? Framing analysis of two social movements. 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce si klade za cíl popsat mobilizační proces dvou sociálních hnutí, která 

vznikla v reakci na současný stav českého kyberprostoru. Tato hnutí si v určitých 

pohledech na svět oponují a v práci jsou označena za odpůrce dezinformací a odpůrce 

omezování svobody slova. Teoretická část práce nejdříve představuje konceptualizaci 

mobilizačních procesů společenských hnutí. Dále si propůjčuje a staví na základě definice 

sociálního hnutí od italského sociologa Maria Dianiho (1992) a v závěru představuje 

klíčové rámovací úlohy, které vychází z teorie rámování od okruhu autorů z kolektivu 

Davida A. Snowa a Roberta D. Benforda. Metodologická část práce přináší představení 

metody výzkumu, tedy kvalitativní obsahové analýzy mediálních dokumentů 

produkovaných aktéry jednotlivých hnutí. Poslední část práce je analytická, přičemž 

zjišťuje, jaké taktiky a požadavky si jednotlivá hnutí stanovují, a jak veřejně prezentují své 

argumenty za účelem získání co největší pozornosti a podpory pro své činy. Jsou v ní proto 

rozebrány jednotlivé rámovací procesy. 

Klíčová slova: mobilizace, sociální hnutí, kontra-hnutí, analýza rámování, rámovací 

procesy 

 

Abstract 

The aim of this bachelor’s thesis is to describe the mobilization processes of two social 

movements that arise in response to the current state of the Czech cyberspace. The 

theoretical part of the work presents the conceptualization of the mobilization processes of 

social movements. It also builds on the definition of the social movement from the Italian 

sociologist Mario Diani (1992). Finally, it presents key framing tasks based on framing 

theory from David A. Snow and Robert D. Benford et al. The methodological part of the 

work presents an introduction to the research method which is a qualitative content 

analysis of media documents produced by the movements. The analytical part describes 

each framing process that was used by the social movements. 

Keywords: mobilization, social movement, counter-movement, framing analysis, framing 

processes 
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Úvod 
 

Budoucí směřování kyberprostoru se v dnešní době stává čím dál více palčivou 

otázkou, nad kterou celosvětově přemítají stovky lidí. Na sociálních médiích jako je 

Facebook, Twitter či Instagram dochází pod záštitou takzvaných Community Guidelines a 

boje proti Fake-news k potlačování šíření mnohých informací a různých, nejen radikálních, 

názorů. Na druhou stranu mezitím dochází ke vzniku internetových médií, která záměrně 

šíří dezinformace a ovlivňují jimi smýšlení svých čtenářů. Příkladem vyvolávajícím 

výraznou diskuzi se začátkem roku 2021 stala situace ohledně zrušení účtů bývalého 

amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci některých sociálních médií. Kde jedni 

tento akt považují za správný, neboť z jeho strany byly šířeny mnohé dezinformace, které 

polarizovaly americkou společnost, tak druzí tento akt považují za důkaz zvyšujícího se 

omezování svobody slova a cenzury. Jelikož kybernetický prostor je, až na pár výjimek, 

celosvětově propojen, palčivost těchto problémů je pociťována i v našich končinách.    

 

„Smyslem dezinformačních kampaní je vyvolat pocit nejistoty, nahlodávat západní vazby České 

republiky a pomocí masově šířených dezinformací zvrátit náš politický směr a obrátit ho od 

liberální demokracie k autoritářskému systému“ (iDNES.cz, 21.11.2018). 

 

Zmíněný citát představuje jednu z hlavních myšlenek sociálního hnutí, které v práci 

budeme označovat za odpůrce dezinformací. Toto hnutí, jehož počátek se datuje na začátek 

roku 2018 se skládá především z iniciativy Čeští elfové, která vznikla na popud šíření 

dezinformačních kampaní v českém kyberprostoru. Typická je tím, že se po boku dalších 

elfských organizací (jako jsou například Litevští elfové) snaží bojovat proti 

systematickému šíření informací analyzuje dezinformačních textů, společenskou osvětou, 

infiltrací dezinformačních skupin a podrýváním dezinformačních snah.     

 

„Jestliže nadnárodní gigant určuje, jaké informace se dostanou k uživatelům, může snadno ovlivnit 

volby tím, že bude systematicky potlačovat pozitivní zprávy a upřednostňovat ty negativní o jednom 

kandidátovi, zatímco o druhém naopak“ (Lidové noviny, 14.09.2020). 

 

Tento citát naopak představuje ideje druhého sociálního hnutí, které v práci budeme 

označovat jako odpůrce omezování svobody slova. Hlavní složkou tohoto hnutí je 

občanská iniciativa Stop cenzuře a její podružná nezisková organizace Společnost pro 

obranu svobody projevu. Hnutí začalo vznikat v polovině roku 2020 jako reakce na 
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zmíněné „nadnárodní giganty“, tedy sociální média a zároveň jako reakce na hnutí odpůrců 

dezinformací. Z této perspektivy na něj tedy lze pohlížet jak na iniciující společenské hnutí 

(proti síle sociálních médií), tak i jako na kontra-hnutí (v návaznosti na úspěchy odpůrců 

dezinformací).  

 

Obě hnutí se během své mobilizace snaží využívat mnohých strategií k tomu, aby 

na svoji stranu přivedli co možná nejširší množství nových příznivců a přesvědčili je o 

svém pohledu na svět. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jaké taktiky a požadavky 

si jednotlivá hnutí stanovují, a jak veřejně prezentují své argumenty, aby získali co největší 

pozornost a podporu pro své konání – tedy jak rámují své požadavky. Naší výzkumnou 

otázkou proto bude: Jakým způsobem rámovali odpůrci dezinformací a odpůrci omezování 

svobody slova své argumenty? 

 

První část práce je tvořena teoretickým ukotvením konceptů, kterých bude napříč 

prací rovněž využíváno. Jak jsme již poukázali v předchozích odstavcích, tak na dané 

iniciativy bude nahlíženo jako na sociální hnutí. Znamená to tedy, že je bude nutné i 

teoreticky ukotvit. K tomu využijeme významnou definici sociálního hnutí od italského 

sociologa Maria Dianiho (1992). V této části je představena i teorii rámování, která 

poslouží jako způsob, kterým lze pojmout mobilizační proces daných hnutí. 

 

V metodologické části jsou popsány postupy, pomocí kterých došlo k získání dat a 

metodu jejich analýzy podle které budeme postupovat. 

 

V analytické části práce jsou v neposlední řadě blíže představeni jednotliví aktéři 

zkoumaných sociálních hnutí a za pomoci aplikace teorie rámování jsou rozvedeny i 

jednotlivé rámovací strategie. 
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Teoretická východiska 

Konceptualizace sociálních hnutí 
 

Sociální hnutí je společenským jevem, který můžeme z historického hlediska 

pozorovat již po dlouhá staletí. Jeho výzkum se však stal záležitostí zhruba posledních sta 

let, během kterých do této tématiky jako první obor vstoupila psychologie v čele 

s konceptem psychologie davu od Gustava Le Bona. Ten na příkladu francouzské revoluce 

ukazuje, že v davu jednotlivec ztrácí své individuální chování, a pod jeho záštitou se chová 

mnohem hůře, než by tomu bylo v osamění. Nové myšlenky posléze, nyní již se 

sociologickým zaměřením, přidává William Kornhauser, jehož kniha The Politics of Mass 

Society (1959) poukazuje na nepříjemnosti, které mohou vzniknout, pokud anomická 

skupina přijme extremistickou ideologii (Kornhauser, 1959). Nicméně navzdory tomu, že 

v této době působil jako názorově opoziční činitel marxismus, který význam hnutí vnímal 

jako příležitost, jak oprostit dělnickou třídu od utlačování, musíme konstatovat, že 

percepce většinové společnosti na vývoj a produkci sociálních hnutí byla velice negativní.  

   

 Přelomovými se stala až šedesátá léta dvacátého století, o kterých díky nárůstu 

četnosti sociálních hnutí, lze z dnešní perspektivy hovořit jako o tzv. „bouřlivých 

šedesátkách,“ či o „zlatém věku sociálních hnutí.“ Název však není jedinou věcí, kterou 

nám tato doba přinesla. Následkem toho, že samotná hnutí se přesunula od materiální 

orientace k orientaci kulturní (Touraine, 1985: 780) a začala reflektovat tzv. postmateriální 

hodnoty (lidská práva, enviromentalismus, či sexualitu), tak se jejich výzkum stal pro 

sociální vědce velice atraktivním. Vědci je však již nebyli schopni ze značné části uchopit 

za pomoci konceptů výše zmíněných autorů, a proto vznikla potřeba vytvořit novou teorii 

sociálních hnutí, viz. Touraine, Habermass a další (Znebejánek, 1997). Tyto nové přístupy, 

které se zaměřovaly především na organizaci, mobilizaci, či poučení, se staly tak 

významnými, že jejich odkaz přetrvává dodnes. Jmenovitě pak musíme zmínit, že chápání 

významu hnutí se zcela otočilo a od této doby jsou vnímána spíše než jako rozvraceč 

společnosti, jako tomu bylo dříve, tak jako zdroj nových myšlenek a podnětů, se kterými se 

musí společnost vyrovnávat (Mazák, 2016).  

 

 Společně s obratem percepce společenských hnutí na jejich jmenovitě kladný či 

společensky prospěšný význam se objevily tři významné přístupy, jak hnutí zkoumat. Byly 
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jimi teorie mobilizace zdrojů, teorie strukturace politických příležitostí a teorie rámování 

(Mazák, 2016: 11).  

 

Na sociální hnutí jako organizace zajišťující si potřebné zdroje pro dosažení svých 

cílů, pohlíží přístup rozvíjený teorií mobilizací zdrojů. Jak již samotný název tohoto 

přístupu naznačuje, tak středobodem samotných hnutí se stává operace se zdroji, které 

můžou být jak vnitřního, tak vnějšího charakteru. Jsou jimi především lidský kapitál, 

peníze, doprava, legitimita i dokonce masová media (ibid.). Nejvýznamnějším přínosem 

tohoto přístupu však není nic z výše uvedeného, ale myšlenka, která poprvé začíná vnímat 

sociální hnutí pomoci perspektivy síťových vztahů mezi jednotlivými aktéry, což se stalo 

důležitým východiskem jak pro sociální vědce, tak i pro tuto práci, v níž později budeme 

pracovat s percepcí hnutí jakožto sítě.  

 

Pohled na sociální hnutí jako dosahování úspěchu na základě vnějších politických 

příležitostí a hrozeb přináší teorie strukturace politických příležitostí. Ta o společenském 

hnutí hovoří jako o jevu, který je mobilizován buď v případě otevření politických 

příležitostí, anebo následkem vytlačování z dříve získaného postavení. Příležitostmi jsou 

pak jmenovitě myšleny otevřenost institucionálního politického systému, stabilita 

postavení elit, přítomnost elit, které podporují požadavky daného sociálního hnutí a ochota 

a schopnost sociálního aparátu využívat represi (McAdam,1996: 27). 

 

Přístup, který je spojen s kolektivem vědců okolo Roberta D. Benforda a Davida A. 

Snowa a který usiluje o větší důraz na procesuální charakter a dynamiku v sociálních hnutí 

(Snow et. al., 1986: 467) se nazývá teorie rámování. Tento přístup významně obohatil 

vnímání sociálních hnutí tím, že se začal zaměřovat na to, jak jednotliví aktéři daný spor a 

celkově svět kolem sebe vnímají. Za hlavní záležitost tohoto přístupu je považován tzv. 

interpretační rámec, jehož vztahu a dynamice musíme mezi jednotlivými aktéry 

porozumět, abychom porozuměli i hnutí jako celku. Jelikož se však tato práce zabývá 

analýzou rámování námi zvolených hnutí, tak větším detailům tohoto přístupu se budeme 

věnovat až v jedné z následujících kapitol.   

 

Abychom tento přehled konceptualizace sociálních hnutí zakončili, musíme se 

v neposlední řadě zaměřit i na stav současný, který je značně ovlivněn jak globalizací, tak 

především rozvinutím kyberprostoru. Mobilizace sociálních hnutí je i v dnešní době 

považována za zdroj nových myšlenek a impulsů, se kterými se musí společnost 
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vyrovnávat. Z různých stran v současnosti navíc vznikají teze, že internet má na vznik 

hnutí negativní vliv, neboť tato hnutí již nejsou individualizovaná, nesdílejí kolektivní 

identitu, ani nepotřebují silného vůdce, který by udržoval jeho strukturu. Tato teze ovšem 

není pravdivá, jelikož hnutí neprobíhají jen a pouze v kyberprostoru. Mají totiž tendenci 

produkovat mnohé off-line aktivity (Dolata, 2017: 23). Platí proto rozdělení reálného 

prostoru, jehož účelem je vytváření strategií a domluv, od on-line prostoru, který primárně 

slouží k obhajování těchto strategií (ibid.:23). Internet zároveň dává i možnost pro rozvoj 

větší mediální infrastruktury, která zajistí jak vznik více síťových procesů, tak i zpětné 

vazby v reálném čase (ibid.:24). Díky těmto skutečnostem a tomu, že mediální sítě 

nahrazují formální organizace, čímž vzniká usnadnění vzniku i přístupu do hnutí, můžeme 

konstatovat, že nějaký druh občanské participace se stal mnohem častějším jevem. 

 

Sociální hnutí a kontra-hnutí 
 

Stejně, jak docházelo během druhé poloviny dvacátého století ke vzniku 

novátorských přístupů k tomu, jak sociální hnutí zkoumat, tak v důsledku docházelo i 

k potřebě tato hnutí obsáhnout. Došlo k rozmachu formulací jejich definic. Ty se však 

lišily, a to nejen v poli jednotlivých teoretických přístupů, ale i napříč autory, kteří 

reprezentovali přístupy stejné. Těchto definic vzniklo nemalé množství (see Mayer Zald, 

Charles Tilly, Alain Touraine a další), ovšem téměř žádná z nich nedokázala obsáhnout 

všechny nejdůležitější rysy společenských hnutí. Jednou z nejvýznamnějších, a zároveň 

tou, ke které se budeme v této práci přiklánět, je definice z počátku devadesátých let, která 

pochází od italského sociologa Maria Dianiho. Tato definice, která je svou podstatou 

syntézou hlavních rysů předchozích definic, se stala významnou především díky tomu, že i 

přes technologický vývoj spojený s rozšířením počítačem zprostředkovávané komunikace 

(Diani, 2000) a šířením globalizace, se nestala překonanou. Diani (1992) v této definici 

výslovně udává, že sociální hnutí jsou určitými sítěmi aktérů, přesněji: „sítěmi 

neformálních interakcí mezi množstvím jedinců, skupin a/nebo organizací, které sdílejí 

osobitou kolektivní identitu, na jejíž základě mobilizují zdroje a zapojují se do politických 

a/nebo kulturních konfliktů“ (Diani, 1992: 13). Sociální hnutí je tedy distinktivním 

sociálním procesem a jeho zainteresovaní aktéři jsou spojeni hustou sítí neformálních 

vztahů, sdílejí kolektivní identitu a jsou zapojeni v konfliktních vztazích s jasně vymezenými 

oponenty (della Porta and Diani, 2006: 20). 
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 Hustá síť neformálních vztahů předpokládá jak zapojení jedinců, tak skupin 

jedinců, či dokonce organizací. Tato četnost různorodých aktérů je pak v rámci hnutí 

spojována za pomocí neformálních vazeb, které pro aktéry značí jasnou autonomii, či 

dokonce nezávislost (ibid.:21). Vidina sociálního hnutí jako sítě nám navíc dává možnost 

nahlížet na něj spíše než jako na jakýsi homogenní a konzistentní prvek, tak jako na 

směsici aktérů, jejichž jednání je velice komplexním procesem (Vráblíková, 2007: 242). 

Z různorodosti aktérů proto vyplývá, že v rámci hnutí dost často nemusí docházet 

k názorové shodě. V neposlední řadě zde navíc nemůže nastat ani taková situace, že by se 

jeden člen, ať už je jakkoliv mocný, mohl chopit reprezentace celého hnutí (della Porta and 

Diani, 2006: 21). 

 

 Kolektivní identita členů sociálních hnutí jmenovitě znamená přidanou hodnotu, 

kterou tato hnutí disponují, a která je pro ně specifická, neboť během pouhých protestních 

událostí, či iniciativ nemůže dojít k jejímu vytvoření (ibid.:21). Tomuto tvrzení pak 

nasvědčuje i fakt, že hnutí nezaniká, pokud po delší časový úsek nepořádá žádné veřejné 

aktivity. Kolektivní identita výslovně způsobuje vznik vzájemného pouta mezi aktéry, kteří 

sdílejí nějaký společný cíl a odhodlání tento cíl naplnit, díky čemuž může vznikat silnější 

iniciativa kolektivní mobilizace. Tato specifická vlastnost společenských hnutí je nicméně 

velice závislá na tom, jak jsou členové sítě definováni (Melucci in della Porta and Diani, 

2006: 22), neboť jedině tak můžou sami sebe považovat a být považováni za součást hnutí. 

   

 Konfliktní vztahy s jasně vymezenými oponenty jsou poslední vlastností sociálních 

hnutí. Podle Donatella della Porta a Maria Dianiho (2006) se: „členové sociálních hnutí 

zapojují v politických a/nebo kulturních konfliktech za účelem podpory či odvrácení 

sociální změny“ (della Porta and Diani, 2006: 21). Konflikt je pak identifikován jako určitý 

protichůdný vztah vůči sdíleným představám hnutí, a který svým charakterem může být 

politický, ekonomický či dokonce kulturní (Tilly in della Porta and Diani, 2006: 21). 

Nicméně tento vztah může vzniknout pouze v případě, že je oponent hnutím jasně 

definován.  

  

 Výzkum kontra-hnutí je úzce spjat s vývojem původních sociálních hnutí, neboť 

během druhé poloviny šedesátých let se ukázalo, že touha po změně generuje opačné 

konzervativní touhy. Tato vize pak z důvodu, že konzervativní hnutí nebyla pro 

výzkumníky příliš populární, po nějakou dobu přetrvávala. Později se však začalo čím dál 
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tím více ukazovat, že kontra-hnutí sociální změně nejenom brání, ale taktéž nějakou změnu 

prosazuje (Lo in Vidomus, 2011: 327). Tradiční americké pojetí, které tato opačná hnutí 

ztotožňuje pouze s konzervativní pravicí, bylo překonáno. Proto tedy ani neexistuje žádná 

tradičně rozlišitelná linearita mezi podobou a postupy názorově opačných hnutí. Ty tak 

mohou využívat jak formálních, tak institucionalizovaných taktik a jejich střet může 

probíhat v rozlišných arénách.    

 

 Mobilizace samotného kontra-hnutí je spojována hned s několika hlavními faktory. 

Jednak musí existovat nějaké úvodní společenské hnutí, které je ve svých snahách velice 

úspěšné. Rovněž toto původní hnutí musí produkovat ohrožení zájmů větší části populace, 

přičemž v rámci hnutí musí být produkována společná ideologie a kumulace zdrojů, na 

které dokáže dosáhnout (Dillard, 2014: 1). Nejdůležitějším jevem je však to, že samo 

sociální hnutí vytváří prostředí pro vznik své vlastní opozice (Zald and Useem in Dillard, 

2014: 1). Jeho vznik je potřebný, neboť je důležitou součástí jak politických procesů, tak i 

samotné demokracie (ibid.:1). Existence kontra-hnutí je zároveň i časově omezena. Jak 

ukazují Meyer a Staggenborgová, tak představy o linearitě mobilizace sociálních hnutí a 

kontra-hnutí nejsou na místě, neboť s prodlužujícím se konfliktem ztrácí na významnosti. 

Je proto dobré o něm hovořit pouze v jeho genezi a později přistoupit k pojmenování hnutí 

jako oponujícího (Meyer and Staggenborg, 1996).       

 

V neposlední řadě je pak podstatné zmínit, že stejně tak jako původní společenská 

hnutí, tak ani koncept kontra-hnutí neunikl vlivu příchodu internetu. Před jeho příchodem 

docházelo k tomu, že účastníci kontra-hnutí vznášeli požadavky primárně na státní aparát. 

Nebudeme tvrdit, že tomu tak v mnohých případech není dodnes, ovšem nepřehlédnutelné 

je jeho upozadnění ve prospěch internetu. Jmenovitě se pak jedná o internetové komunity, 

u kterých kontra-hnutí získávají populární legitimitu tím, že se snaží dosáhnout přízně 

publika (Zald and Useem in Vidomus, 2011: 330). 
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Teorie rámování 
 

Dnešní teorie rámců má základ v sedmdesátých letech minulého století v díle 

amerického sociologa Ervinga Goffmana, který tvrdil, že lidé interpretují svět za pomoci 

svého primárního rámce. Rámec podle něj funguje jako pomůcka, která člověku pomáhá 

sdělovat, co se okolo něj děje, co je řečeno, jaký to má význam a jak má v návaznosti na to 

jednat (Goffman in Snow et al., 2018: 393).  

 

Na základě této interpretace se posléze začala formulovat koncepce, která má 

v dnešní době zastoupení v mnoha vědních oborech (viz. psychologie, lingvistika, mediální 

studia, politické vědy aj.). V sociologii byl jeho koncept rozvinut o desetiletí později tak, 

že by vztažen k teorii sociálních hnutí. Za tento posun je zásluha přikládána kolektivu 

autorů okolo Davida A. Snowa a Roberta D. Benforda, kteří se na základě jejich 

nespokojenosti s dosavadním výzkumem sociálních hnutí, jenž byl založen na dostupnosti 

zdrojů a struktuře politických příležitostí, rozhodli zkoumat i rezonanci nápadů a 

přesvědčení ve společnosti. Na základě výzkumu těchto interpretací pak byly vytvořeny 

koncepty, které představují základ dnešní teorie rámování.  

 

 Výsledný produkt, který je utvořen rámovací aktivitou uvnitř arény sociálních hnutí 

je nazván rámec kolektivní akce. Ten je založen na představách a domněnkách, které 

sociální hnutí jednak legitimizují, ale také inspirují k pořádání různých kampaní a akcí 

(ibid.:395). Na rozdíl od Goffmanových rámců, které interpretují svět kolem jedince, tak 

rámce kolektivní akce jsou jmenovitě zaměřeny na mobilizaci hnutí. Podle Snowa a 

Benforda jsou kolektivní rámce primárně tvořeny několika charakteristickými rysy 

(Benford and Snow, 2000: 615). 

 

Základní rámovací procesy (core framing tasks) 
 

Rámce kolektivní akce bývají konstruovány tak, že členové hnutí vyjednávají o 

tom, jak budou rozumět problémovým situacím, koho označí za viníka či jak by měli 

jednat, aby situaci napravili. V návaznosti na tyto snahy identifikují Snow s Benfordem tři 

základní rámovací procesy, kterými jsou diagnostické, prognostické a motivační rámce 

(Benford and Snow, 2000: 615).  
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 Diagnostické rámce se obecně skládají ze dvou hlavních aspektů. Jednak se snaží 

poukázat na nějakou událost, aspekt společenského života, či systém vládnutí tím, že ho 

označí za problematický. V tomto případě se diagnostické rámování pokouší jmenovitě 

odpovědět na otázku: Co je na současné situaci špatně? (Snow et al., 2018: 396). Na 

druhou stranu se však snaží poukázat i na příčinu vzniku vnímané problematické situace, či 

dokonce samotného viníka. V takovém případě se snaží odpovědět na otázku: Koho nebo 

co bychom měli shledat vinným? (ibid.). Tyto definice problému či viníka však nejsou 

téměř nikdy stoprocentní, neboť se mezi stoupenci hnutí často liší. Důležité je proto hledět 

na konsensus, který uznává majorita.  

 

 Prognostické rámce jsou dalším základním rámovacím procesem, který je 

charakteristický tím, že obsahuje jakýsi náznak řešení vnímaného problému. Toto řešení 

pak například může znamenat plán nějakého útoku, dlouhodobější taktiku, či dokonce i 

odmítání oponenty navrhovaných řešení (ibid.). Snaží se tedy odpovědět na otázku: Co 

musí být provedeno, aby došlo k nápravě problému? (Benford and Snow, 2000: 616). 

Prognostické rámování tedy vychází z diagnostických rámců, neboť aby mohlo dojít 

k návrhům řešení, musí být problém již popsán.   

 

 Motivační rámce pak do třetice explicitně znamenají nějakou výzvu k akci. Tyto 

rámce primárně apelují na aktéry, u kterých chtějí dosáhnout vyvolání emocí. Emoce jsou 

tedy ústřední vlastností motivačních rámců. Důležité je pro hnutí nejdříve vytvořit motivy 

(např. veřejné blaho), které budou sloužit jako odůvodnění k zapojení se do akce (Snow et 

al., 2018: 397). Dále je nutné ještě zdůrazňovat závažnost, apelovat na naléhavost a také 

vyzdvihovat pravděpodobnost dosažení cíle, aby byli aktéři co nejvíce motivováni a konali 

bez jakýchkoliv zábran. 

 

Diskurzivní rámovací procesy (discursive processes) 
 

Diskurzivní procesy se vztahují ke konverzacím, proslovům a písemné komunikaci 

členů hnutí, které vznikají v průběhu aktivit hnutí. Podle Benforda a Snowa vznikají rámce 

kolektivního jednání během dvou typů diskurzivních rámovacích procesů. Jsou jimi 

artikulace rámce a amplifikace rámce (Benford and Snow, 2000: 623).  

 

 Artikulace rámce zahrnuje propojení a koordinaci různých problémů, událostí, 
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prožitků tak, aby na venek působily vzájemně propojeně a pro širší veřejnost i smysluplně 

(Snow et al., 2018: 397). Ve zkratce tento proces rámuje realitu tak, aby díky spojení částí 

reality došlo k jednosměrnému vnímání nějaké události, trendu či problému.  

 

 Proces amplifikace rámce je zase typický tím, že určitým událostem, problémům či 

nápadům dává mnohem větší váhu než jiným. Slyšet je tedy hlavně o těch více 

diskutovaných tématech kdežto ty méně zmiňovaná propadnou na dno v hierarchii témat 

(ibid.:398). Více zmiňovaná témata se tedy pro význam hnutí stanou relevantnějšími než ta 

ostatní. 

 

Zarovnávací rámovací procesy (frame alignment processes) 
 

Procesy zarovnávání rámců představují strategicky promyšlené snahy aktérů 

sociálních hnutí apelovat na své potenciální příznivce tak, aby daným hnutím poskytli své 

zdroje a pomohli s různými aktivitami při dosahování cílů. Snow s Benfordem v rámci 

výzkumu těchto procesů identifikují čtyři zarovnávací procesy: přemostění rámce, zesílení 

rámce, rozšíření rámce a transformace rámce (Snow et al.1986). 

 

 Proces přemostění rámce se snaží o propojení alespoň dvou ideologicky shodných 

rámců zaměřených na konkrétní problém, které jsou však strukturálně vzájemně odlišné. 

Takové propojení se pak zpravidla objevuje mezi společenským hnutím a nemobilizovanou 

částí informovaných, avšak nezapojených aktérů. Kvůli této vlastnosti je proto přemostění 

označeno Snowem, Viliegenthertem a Ketelaarsem (2018) za: „specifickou formu 

artikulace rámce se specifickým cílem spojit hlavní rámec hnutí s takovým, který má širší 

rezonanci ve společnosti“ (Snow et al., 2018: 400). 

 

 Během procesu zesílení rámce dochází k vyzdvihování určitých hodnot, 

přesvědčení i porozumění takovým způsobem, že se ve veřejné diskusi stávají mnohem 

výraznějšími a dominantnějšími, než jsou hodnoty původní. Tato rámovací strategie se 

nijak nesnaží jejich význam rozšiřovat, či pozměňovat, nýbrž jí jde čistě jen o 

vyzdvihování důležitosti. Jedná se proto o jednu z nejvíce rezonančních zarovnávacích 

strategií (ibid.:401). 

 

 Při rozšiřování rámce dochází ke snahám hnutí apelovat na mnohem větší okruh 

potenciálních přívrženců tím, že přijímá i témata, která pro hnutí nejsou svým významem 
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nejpřednější (ibid.:401). Hnutí tedy rozšiřují oblast svých zájmů o nové hodnoty, oblasti, či 

témata. 

 

 Posledním zarovnávacím procesem je transformace rámce. Tento postup zahrnuje 

změnu předchozího porozumění a pohledů na danou věc a vznik nových ve chvíli, kdy se 

začne u předchozích objevovat nedostatečná rezonance (ibid.:401).  

 

 

Procesy typické pro interakci hnutí s kontra-hnutím 
 

Posledními rámovacími procesy, které formují rámce kolektivního jednání jsou ty, 

které vznikají při interakci mezi hnutím a kontra-hnutím. Benford a Hunt odmítají 

myšlenku, že by rámce oponujících hnutí byla pouze odmítána, nebo přijímána. Odvolávají 

se proto na tezi, že samotný spor je plný vzájemných interakcí, během kterých dochází 

ke vzniku, či podkopávání významů (Benford and Hunt, 2003). Tyto rámovací procesy pak 

vznikají na dvou rovinách, v rovině kontra-rámování a re-rámování.  

 

Kontra-rámování 
  

Kontra-rámování je procesem, který Robert Benford (1988) označil za: „snahu 

vyvrátit, odrazit, a nebo neutralizovat kolektivní mýty, vysvětlení reality či interpretativní 

rámce“ (Benford, 1988: 75). Kontra-rámováním může tedy buď docházet k mobilizaci 

svých příznivců, či k demobilizaci oponentů. Těchto skutků dosahují hnutí zpravidla za 

pomoci čtyř základních strategií, kterými podle Benforda a Hunta jsou: popření problému, 

kontra-atribuce, kontra-prognóza a útok na hnutí a jeho členy (Benford and Hunt, 2003).  

 

 Velice významnou strategií ve sporu mezi původním sociálním hnutím a 

protichůdným kontra-hnutím je popření problému. Tato taktika při správném použití 

dokáže zpochybnit samotný smysl existence hnutí, který mu jeho sympatizanti přikládají 

(Vidomus, 2011: 341). Ne vždy je však nutné problém zcela vyvracet, nýbrž jej stačí pouze 

dedramatizovat. Aktéři následkem této strategie mohou být považováni za málo 

informované, či dokonce iracionální (Benford and Hunt, 2003:163). 

 Kontra-rámování však neprobíhá pouze odmítáním problému, ale i neuznáváním 

jeho příčin. Kontra-atribuce je takovou strategií, která s definicí problému původního hnutí 
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souhlasí, avšak nesouhlasí s označením viníka, jenž je za problém údajně zodpovědný. 

Pozornost se díky této taktice směřuje na jiného pachatele, čímž hnutí vytvářející prvotní 

definice ztrácí na své kredibilitě.  

 

 Stejně tak jako prognostické rámce sociálních hnutí navrhují řešení vnímaného 

problému, tak analogicky k tomu i kontra-hnutí plánují svá východiska za pomoci tzv. 

kontra-prognózy. Tato strategie souvisí silně s kontra-atribucí, neboť aby mohlo dojít 

k plánům zlepšení, musí být problém nejdříve důkladně popsán (Vidomus, 2011: 341). 

V důsledku pak může dojít k silnější demobilizaci oponentů, neboť mohou začít považovat 

nové nápady za lépe proveditelné, či účinnější.  

 

 Poslední strategie je taková, která si klade za svůj cíl útok na sociální hnutí a jeho 

členy. Tímto postupem se kontra-hnutí snaží připravit své oponenty o důvěryhodnost tím, 

že je přímo napadají a mnohdy se snaží poodhalit i tzv „pravé příčiny“ jednání aktérů 

(ibid.:341).   

 

Re-rámování 
 

 Re-rámování je procesem, který je přímou reakcí na výše zmíněné kontra-rámovací 

strategie. Během vytváření kontra-rámců vzniká podle Benforda a Hunta (2003) potřeba: 

„potlačit, odvrátit či omezit škody, které kontra-rámce produkují“ (Benford and Hunt, 

2003:169). Původní hnutí je tak sice na jednu stranu vystaveno potenciálním hrozbám, na 

druhou stranu má však možnost artikulovat svá přesvědčení mnohem podrobněji a 

otevřeněji. Podle Benforda a Hunta tak vzniká pět re-rámovacích strategií, kterými jsou: 

ignorování, klíčování, přijmutí, distancování a kontra-pomlouvání (Benford and Hunt, 

2003).    

 

 Ignorování je takovou strategií, která se používá v případě, kdy by kritika mohla na 

hnutí přinést nežádoucí pozornost, či ohrozit jeho hodnověrnost. 

 

 Klíčování představuje ze strany sociálních hnutí reformulaci tvrzení svých 

oponentů tak, aby získala nový jedinečný význam, který bude v rozporu s významem 

původním (Benford and Hunt, 2003: 170).  

 

 Přijmutí je strategií, jenž je velice často kombinována s klíčováním. Kontra-rámec 

je tedy ze strany hnutí přijat, ovšem jeho význam je pozměněn tak, aby nedehonestoval 
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jeho jméno. Jedná se tedy o přeměnu kontra-rámce ve vlastní prospěch.  

 

 Distancování znamená snahu vyhnout se kontra-rámování tím, že daná označení 

odmítá. Mnohdy však o nabytých označeních stačí prohlásit, že s hnutím mají málo, či 

dokonce vůbec nic společného.  

 

 Kontra-pomlouvání je strategií velice podobnou kontra-rámovací taktice útoku na 

sociální hnutí a jeho členy. Jde při ní totiž o útok na kompetence, či „skryté motivy“ 

protistrany (Vidomus, 2011: 344), díky čemuž dochází k podkopávání vzniklých kontra-

rámců.  

 

 Kromě Roberta Benforda a Scotta Hunta se re-rámovacími strategiemi zabývali i 

Dawn McCaffrey a Jennifer Keys, kteří při výzkumu vnitřní komunikace sociálních hnutí 

identifikovali další tři re-rámovací strategie: polarizaci-hanobení, odhalení rámce a 

záchranu rámce (McCaffrey and Keys, 2000).  

 

 Polarizace-hanobení představuje strategii, která střet zájmů staví do 

dichotomického rozdělení jako „my versus oni“ (Vidomus, 2011: 345). Na protivníka je 

tak poukazováno velice negativně a spor je spíše než rovnocennou výměnnou názorů, nyní 

považován za boj dobra se zlem.  

 

 Odhalení rámce je strategií, která silně využívá prostředků nálepkování. Hnutí se 

při její aplikaci snaží vyzdvihnout své vlastní myšlenky tím, že protivníka označí 

způsobem, jenž zneváží jeho rámce.   

 

 Záchrana rámce v neposlední řadě znamená pokus o obnovení významu rámce, 

který byl již kontra-hnutím zdiskreditován. K záchraně může dojít především tím, že dojde 

k zaměření se na nový úhel pohledu, pod kterým se na problém začne nově pohlížet.  

 

 Výše zmíněné re-rámovací strategie byly nakonec doplněny ještě jednou poslední, 

která nese název přivlastnění rámce. Lio, Melzer a Reesová ji vnímají jako situaci, ve které 

úvodní sociální hnutí přijme kontra-rámce, a nadále je používá pro své vlastní účely (Lio et 

al., 2008). Nutné je však specifikovat, že přivlastnění rámce se znatelně odlišuje od výše 

zmíněného přijmutí rámce, neboť často argumentuje menšinami. 
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Metodologie 

Výzkumný design 
 

Jádro práce spočívá ve výzkumu kvalitativním, tedy takovém, který nám na rozdíl 

od toho kvantitativního pomáhá lépe porozumět společenským interakcím a uchopit smysl, 

který jim lidé dávají (Danielová and Hendl, 2006: 812). Jelikož si bereme za cíl popsat 

strategie mobilizace dvou sociálních hnutí, jako vhodná metoda se jeví analýza mediálních 

dokumentů. Tyto dokumenty se získávají takzvaným nereaktivním způsobem a patřit mezi 

ně mohou například texty publikované v novinách či časopisech, rozhlasové a televizní 

zprávy, videoklipy, záznamy projevů, reklamy, knihy, fotografie a jiné (Novotná et al., 

2019: 395). Jelikož nám jde o to popsat jednotlivé rámovací strategie, tak si musíme zvolit 

i postup podle kterého je dokážeme v dokumentech odhalit. K tomu nám poslouží 

kvalitativní obsahová analýza.     

  

Data 
  

Ve výzkumu jsme jako data použili dokumenty spojené s komunitami námi 

zkoumaných sociálních hnutí, tedy dokumenty spojené s odpůrci dezinformací a odpůrci 

omezování svobody slova. Jejich primárním komunikačním kanálem byla z důvodu 

možnosti oslovit co nejširší okruh lidí a převést je na svoji stranu veřejná média v tištěné i 

rozhlasové podobě.      

 

Za účelem získání těchto médií jsme použili online zpravodajskou databázi Newton 

Media Search, která shromažďuje plné texty novinových a časopisových článků, doslovné 

přepisy televizních a rozhlasových relací, zprávy z internetových serverů a zprávy ze 

sociálních médií (newtonmedia.eu: 2021). Na té jsme hledali za pomoci zadání kombinace 

klíčových slov (čeští elfové svoboda slova, stop cenzuře svoboda slova), jenž se nám, co se 

týče počtu nalezených dokumentů, osvědčila nejvíce. Časové rozmezí jsme přizpůsobili 

době existence daných hnutí. V případě první série klíčových slov se tedy jednalo o 

rozmezí od začátku roku 2018 a v případě série druhé od poloviny roku 2020. V obou 

případech analýza končí 01.04.2021 což se stalo i datem, kdy skončil sběr dokumentů.  

  

 Zdrojem dalších dokumentů byly i webové stránky zkoumaných hnutí. Jak odpůrci 

dezinformací (www.cesti-elfove.cz), tak odpůrci omezování svobody slova (www.stop-



 

 

16 

cenzure.cz, www.sosp.cz) tyto stránky totiž hojně užívají a aktualizují o nové poznatky či 

svá programová prohlášení.  

 

Po zadání obou sérií klíčových slov jsme získali 814 dokumentů. Dále jsme se 

pustili do jejich třídění. Nejdříve jsme vyřadili všechny nerelevantní dokumenty, ve 

kterých se klíčové slovo vyskytovalo jen čistou náhodou. Pak jsme se zaměřili na vyřazení 

dokumentů duplicitních. Těch, z důvodu publikace jednoho autora na větší množství on-

line médií bylo nemalé množství. Z analýzy jsme vyřadili i dokumenty, které 

představovaly názory třetích stran, tedy často tvrzení publicistů, jenž do chodu našich hnutí 

nebyli nikterak zapojeni. V neposlední řadě jsme přepsali ještě tři rozhovory, ke kterým 

nás Newton Media Search navedl a byl v nich náznak existence rámovacích strategií, 

ovšem neexistoval jejich přepis. Celkově tedy k analýze přistoupilo celkově 60 dokumentů 

(57 z databáze, 3 z webových stránek).     

   

Analýza dat 
  

Jelikož si v práci klademe za cíl popsat mobilizační strategie dvou společenských 

hnutí aplikací teorie rámování, rozhodli jsme se k analýze roztříděných mediálních 

dokumentů využít kvalitativní obsahové analýzy (see Mayring, 2000). Ta nám díky své 

přizpůsobitelnosti výzkumných záměrů a aplikovatelnosti na rozmanité typy textových dat 

(Dvořáková; 2010:95) umožní zmíněné strategie blíže prozkoumat.   

 

 Data jsme nejdříve analyzovali na výskyt základních rámovacích procesů 

(diagnostické, prognostické a motivační rámce) a rámovacích procesů typických pro 

interakci mezi hnutím a kontra-hnutím (kontra-rámování a re-rámování). Úryvky, které 

naznačovaly přítomnost některého z těchto rámců jsme spojili do kategorií. V určených 

kategoriích jsme posléze opět analyzovali, ovšem tentokrát jsme hledali přítomnost 

zarovnávacích procesů (přemostění, zesílení, rozšíření a transformace rámce). Poté jsme 

přistoupili k hledání společných prvků, jež tvoří obsah rámce, na základě čehož jsme i 

samotný rámec pojmenovali. Abychom se vyhnuli ztrátě důležitých komponent, jež by 

mohly pozměnit význam rámce, celý proces jsme několikrát zopakovali.     

 Při analýze rámců jsme postupovali v souladu s konceptualizací, kterou jsme 

rozvedli v teoretické části práce. Výskyt diagnostického rámce jsme hledali za pomoci 

kladení otázek: Co aktér považuje na současné situaci za problematické? Koho bychom 
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podle aktéra měli shledat vinným? Prognostické rámce za pomoci otázky: Co podle aktéra 

musí být provedeno, aby došlo k nápravě problému?  Motivační rámce na základě otázek: 

Jak hnutí vyzívá své aktéry k akci? Jak si hnutí své aktivity ospravedlňuje? Výskyt kontra-

rámců jsme hledali tak, že jsme zkoumali, jestli kontra-hnutí problém popřelo, problém 

přijalo a určilo jiného viníka (kontra-atribuce), navrhlo své vlastní řešení problému(kontra-

prognóza), či napadlo hnutí a jeho členy. Přítomnost re-rámování jsme zkoumali tak, že 

jsme hleděli, zdali hnutí na kontra-rámce reagovalo ignorováním, reformulací tvrzení 

(klíčování), přijmutím, distancováním, pomlouváním (kontra-pomlouvání), vytvořením 

vztahu „my versus oni“ (polarizace-hanobení), nálepkováním (odhalení rámce), záchranou 

rámce, či přivlastněním rámce. V neposlední ředě jsme výskyt zarovnávacích rámovacích 

procesů hledali tak, jestli se hnutí snaží přivést nezúčastněné jedince na svou stranu 

(přemostění), jestli zvětšuje svou důležitost vyzdvihováním určitých hodnot (zesílení), 

jestli za účelem zaujmutí širších mas přijímá nová témata (rozšiřování), či pozměňuje 

význam starého rámce (transformace).  

 

 Abychom existenci rámce co nejlépe ilustrovali, analýzu jsme doplnili vybranými 

citacemi. 
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Analytická část 

Aktéři  
 

Odpůrci dezinformací 

Za odpůrce dezinformací považujeme občanskou iniciativu Čeští elfové, jejímiž 

veřejnými zástupci jsou Bohumil Kartous a Vít Kučík. Dále pak občani, kteří s iniciativou 

souzní, či se zúčastnili některé z jejích akcí.  

 

Odpůrci omezování svobody slova 

Za odpůrce omezování svobody slova považujeme občanskou iniciativu Stop 

cenzuře, jejímiž autory jsou Marian Kechlibar, Daniel Vávra a Vlastimil Veselý. Dále pak 

nově vzniklou dceřinou neziskovou organizaci Společnost pro obranu svobody projevu a 

všechny občany, kteří s iniciativou souzní, či se například podepsáním petice zúčastnili 

některé její akce. 

 

Odpůrci dezinformací 

Diagnostický rámec 
 

Definice problému 

Sociální hnutí artikuluje diagnostický rámec tak, že rozlišuje kvalitu informační 

hodnoty tradičních a moderních médií především na základě věrohodnosti 

představovaných informací. Vychází přitom z přesvědčení, že tradiční média, jako jsou 

například noviny, rádio či televize, prezentují validní a ověřené informace, které nejsou 

ovlivněné subjektivními názory. S příchodem internetu se podle aktérů hnutí tento 

mediální prostor zvětšil a dal příležitost novým médiím, například sociálním sítím. 

V současné době lze následkem toho pozorovat, že tato nová média mají větší váhu než již 

zmíněná starší, a to především z důvodu dostupnosti. Informace zveřejňované na nich jsou 

sice čtenáři bližší, ale nelze se na ně spolehnout. Podle hnutí autoři článků totiž záměrně 

snižují jejich kvalitu za účelem větší čtenosti a práce neprochází žádnou objektivní 

závěrečnou kontrolou. Vzniká tak informační šum, ve kterém se obyčejný čtenář lehce 

ztratí a zároveň může dojít k situaci, kdy se nechá i lehce ovlivnit. 
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„Nepředvídatelným dopadem je ale mediální krize – snižování úrovně produkovaných 

informací pod tlakem nutných úspor a ve snaze vyhrát krysí závod o co nejrychlejší publikaci“ 

(Český rozhlas Plus, 29.01.2020). 

 

„Ukazuje se, že bez schopnosti posoudit relevanci zdroje a obsahu, bez schopnosti kritického 

odstupu, bez dostatečné znalosti kontextu je jedinec v informačním chaosu vystaven vysoké míře 

rizika“ (Český rozhlas Plus, 29.01.2020). 

 

Hlavní složkou diagnostického rámce, který vychází z výše artikulovaného 

prostředí, je nekontrolovaný výskyt dezinformací ve virtuálním prostoru. Ten je podle 

aktérů sociálního hnutí jak nebezpečný, jelikož má pro společnost rozkladnou tendenci, tak 

i záměrný, neboť jej šíří organizované dezinformační skupiny.  

 

„Smyslem dezinformačních kampaní je vyvolat pocit nejistoty, nahlodávat západní vazby České 

republiky a pomocí masově šířených dezinformací zvrátit náš politický směr“ (iDNES.cz, 

21.11.2018). 

 

Hnutí se již od začátku snaží zachovat široký rámec, tedy takový, který mu pomůže 

obsáhnout co největší množství přívržrnců. I přes to však dochází ke snahám po oslovení 

mnohem většího okruhu příznivců. Toho dosahuje za pomoci strategie rozšíření rámce tak, 

že poukazuje na to, že problém spojený s šířením dezinformací se týká úplně každého. 

Danou problematikou se tedy snaží apelovat na další okruhy lidí, mezi kterými rezonují 

primárně politici a starší lidé.  

 

„Jestli něco stále ještě podceňuje česká veřejnost a s ní i řada politiků, tak je to síla a 

rozkladný účinek dezinformační války“ (Český rozhlas Plus, 09.11.2018). 

 

„Řetězové e-maily umně kombinují emoce, jako je závist, naštvanost i útěcha, a tím si získávají 

především starší lidi, mající obecně důvěru v psané zprávy i v jejich adresáty“ (Aktuálně.cz, 

30.10.2018).  

 

Odpůrci dezinformací zároveň velice často systematicky odkazují na hodnotu 

demokracie, která by měla představovat hodnotu, jež je pro všechny občany velice 

důležitá. Tím ze sebe v očích přívrženců vytváří jakéhosi obránce této hodnoty. Dopouštějí 

se tedy zesílení rámce, kde jednak apelují na samotnou hodnotu, ale také i na přesvědčení, 

kterým utvrzují palčivost problému.  

 

"Víme, že rozdělování naší společnosti a podpora extrémů je záměrná. Stojí za ní cizí zájmy a 
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provádějí je různě motivovaní nepřátelé našich hodnot. Jsou zákeřní, šikovní, motivovaní, někdy i 

nebezpeční. Společnost, jejímž základem je svoboda, je jimi ohrožena a potřebuje 

chránit"(Aktuálně.cz, 30.10.2018). 

 

Pokud si shrneme diagnostický rámec definující problém, tak můžeme pozorovat, 

že zastánci sociálního hnutí definovali problém velice obsáhle. Důležitou složkou rámce 

bylo zahlcení kybernetického prostoru, které vyvolává jednak nedůvěru v média a zároveň 

ovlivňuje čtenáře. Hnutí silně využívalo argumentu produkce zpráv, které záměrně matou 

své čtenáře. Tyto informace jsou zarámovány tak, že se v ČR vyskytují nepřátelské vlivy, 

jejichž cílem je zmást každého obyvatele, a tím dosáhnout podkopání demokratických 

hodnot. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pojmenovat diagnostický rámec na úrovni 

definice problému rámce ROZKLAD DEMOKRATICKÝCH HODNOT.  

 

 

Definice viníka 

Viníkem, kterého sociální hnutí definovalo jako zodpovědného za problém v rámci 

ROZKLAD DEMOKRATICKÝCH HODNOT se stali takzvaní kybernetičtí Trollové. Jedná 

se o organizované skupiny dezinformátorů, které aplikují své strategie na nic netušící 

občany České republiky. Aktéři sociálního hnutí v rámci definice viníka následně rozlišují 

dezinformátory na vědomé a nevědomé. Tedy na ty, kteří jsou si vědomi svých činů a 

úmyslně šíří dezinformace, a na ty, kteří jsou těmito dezinformacemi ovlivněni a dále je 

šíří z důvodu, že jim doopravdy věří. Za pravého viníka hnutí jsou potom strategicky 

označováni pouze ti vědomí.  

 

„My jdeme proti těm digitálním šmejdům. Těm, kteří vědí, že šíří lež a snaží se získat důvěru těch, 

kteří pochopitelně ty informace šíří dál“ (Česká televize, 11.12.2018). 

 

„Naším cílem nejsou lidé nešťastní, frustrovaní či ztracení ve složité informační společnosti. Ti jen 

měli smůlu, že promyšlená propaganda využila jejich pocit ukřivděnosti. Naším cílem jsou ti, kteří 

vědomě přispívají k narušení fungování našeho státu“ (Respekt, 30.10.2018). 

 

Stejně jako v definičním rámci určujícím problém, tak i zde dochází ke strategii 

zesílení rámce. Zde však nedochází k apelu na hodnotu demokracie, ale na společenskou 

hodnotu mír. Dezinformátoři se podle sociálního hnutí snaží mírumilovné uspořádání 

společnosti rozbourat tím, že vytváří prostředí, ve kterém nemůže jeden člověk věřit 

druhému.  
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"Tito lidé podporují extrémy a snaží se rozdělit společnost na nesmiřitelné tábory, které 

nebudou schopné a ochotné táhnout za jeden provaz nebo se jen prostě domluvit" (Aktuálně.cz, 

30.10.2018). 

 

Shrneme-li si diagnostický rámec definující viníka, můžeme pozorovat, že jeho 

hlavní složkou je rozlišení dezinformátorů na vědomé a nevědomé, přičemž hnutí rámuje 

jako viníka vzniku problému ty vědomé, kteří nejen že jsou organizovaní, ale jsou zároveň 

i nebezpeční. To je přesně místo, kde bojovníci proti dezinformacím apelují na hodnotu 

mír, která má důležitou roli ve společnosti a vyvolává představu o hnutí jako o ochráncích 

této hodnoty. Jelikož výraznou komponentou bylo nabourávání společenských vztahů, tak 

tento rámec nazveme POLARIZACE SPOLEČNOSTI 

 

Prognostický rámec 
 

Součástí rámování námi zkoumaného hnutí se stal i návrh na řešení výše uvedeného 

problému. Podle teoretického ukotvení předloženého Robertem D. Benfordem a Davidem 

A. Snowem tento druh rámování spadá do takzvaných základních rámovacích procesů a 

nazývá se Prognostickým (see Benford and Snow 2000). Společenské hnutí pomocí něj, 

kromě samotného návrhu, identifikuje různé strategie či taktiky, které by mohlo použít.  

 

Hlavní složkou prognostického rámce, která reflektuje strategie hnutí k vyřešení 

vnímaného problému se stal boj s dezinformačními kampaněmi. Ten podle aktérů 

sociálních hnutí musí probíhat souběžně hned na několika frontách. V první řadě na frontě 

analytické své chování rámují jako snahy o sledování dezinformačních proudů a hledání 

takzvaných narativů, tedy dezinformací, které svým obsahem napadají různé společenské 

entity. Tyto snahy vznikají za účelem odhalovat, vyvracet a šířit zprávy o tom, že se ve 

skutečnosti jedná o dezinformaci, tedy že občané by těmto zprávám neměli důvěřovat a 

měli je ignorovat. V rámci těchto snah je vytvářen takzvaný monitoring, neboli reporty, 

které vychází na měsíční bázi a pojednávají o výskytu dezinformací na webových 

stránkách a sociálních sítích (see cesti-elfove.cz).    

 

„Elfové vytvářejí i databáze rozborů nejčastějších řetězových e-mailů, kde dezinformace uvádějí na 

pravou míru“ (Aktuálně.cz, 30.10.2018). 

 

„Zabýváme se pochopitelně i nějakou osvětou, snažíme se tady tyto věci reportovat, nebo šířit 

osvětu mezi naše novináře, mezi naše politiky, a to se nám do jisté míry daří“ (Info.cz, 09.11.2020). 



 

 

22 

V druhé řadě rámuje sociální hnutí protiútok proti dezinformátorům za použití 

partizánských technik. Jedná se o formu infiltrace mezi dezinformátory v různých 

skupinách. V těch jsou potom hnutím podkopávány snahy šířit fake-news, dochází ke 

zveřejňování identit dezinformátorů, či dokonce k nahlašování nejvíce toxických 

dezinformačních zpráv.  

 

„Dostat se ke kořenům, najít hlavní distribuční uzly a tvůrce dezinformačních příspěvků a 

přesvědčit je, aby toho zanechali. Případně zveřejnit jejich identitu, což je pro ně mimořádně 

nepříjemné“ (iDNES.cz, 21.11.2018). 

 

„Identifikujeme nepřátelské sítě. S různými identitami působíme uvnitř dezinformačních komunit na 

sociálních sítích i v komunitách produkujících řetězové maily“ (Respekt, 30.10.2018). 

 

„Nepřátelské sítě nejen sledujeme, ale i aktivně podrýváme" (Aktuálně.cz, 30.10.2018). 

 

„Musíme vést konkrétní informační protiútok a usilovat o digitální paralýzu těchto trollů“ 

(iDNES.cz, 30.10.2018). 

 

Když si prognostický rámec shrneme, tak můžeme pozorovat, že snaha sociálního 

hnutí o nápravu problematické situace se skládá ze dvou významných komponent. V první 

řadě je důležité hledět na samotné dezinformace, u kterých je esenciální uvádět je na 

pravou míru a učinit je tak neškodnými. V druhé je rovněž důležité směřovat svou 

pozornost na samotné dezinformační aktéry, které je nutné jakýmkoliv způsobem 

sabotovat. V případě diagnostické rámování je pak podstatné, aby korespondoval 

s rámováním prognostickým. Tento rámec jsme se proto rozhodli nazvat PROTIBOJ. 

 

Motivační rámec 
 

Třetím rámovacím procesem, který Benford se Snowem identifikovali, se stal 

rámec Motivační. Tento druh rámování si bere za cíl motivovat aktéry k účasti na akci, a 

zároveň ospravedlňovat před nezúčastněnou veřejností své aktivity, o kterých se účastníci 

hnutí domnívají, že povedou k nápravě identifikovaných problémů (see Benford and Snow 

2000).  

Jak jsme již mohli pozorovat výše, tak společenské hnutí v případě zesilování 

rámce využívá apelu na hodnoty, jako jsou demokracie a svoboda, díky čemuž na venek 

působí jako ochránci těchto hodnot. K podobnému rámování dochází i v případě 

motivačního rámce, kde se bojovníci proti dezinformacím staví do role ochránce proti 
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takřka neodhalitelným dezinformacím.  

 

„Dezinformační kampaně jsou na takové úrovni, že běžný člověk se sebevětší inteligencí se 

sebevětším vzděláním není schopen rozlišit je“ (Info.cz, 09.11.2020). 

 

"Není nám lhostejné stále hlubší rozdělení společnosti. Chceme bránit náš stát a bojovat proti 

ruské propagandě" (Aktuálně.cz, 30.10.2018). 

 

Staví se tedy do role celospolečensky užitečné entity, která je jedinečná tím, že se 

nenechala zastrašit nepřátelskými vlivy a jejím cílem je pomoct. Zároveň je nestranná, 

neboť ačkoliv doplňuje státní organizace v místech na která „nedosáhnou“, nijak s nimi 

nespolupracuje a ani na nich není závislá.  

  

„Občanská společnost by měla pochopit, že nikdo další jí ve snaze odolávat hlouposti a manipulaci 

šířené internetem nepomůže. V českém digitálním prostoru už působí několik občanských iniciativ, 

které se rozhodly nerezignovat před hloupostí a nenávistí“ (Český rozhlas Plus, 29.01.2020). 

 

"Jsme přesvědčeni, že české tajné služby jsou efektivní a profesionální, ale chybí nám jasné 

vymezení ze strany státu, že v české společnosti probíhá boj proti informační válce" (Aktuálně.cz, 

30.10.2018). 

 

Ospravedlňování svých aktivit doprovází i přemostění rámce, ve kterém se aktéři 

sociálního hnutí rozhodli apelovat na studenty, tedy na populaci lidí, o které se domnívají, 

že sdílí podobné hodnoty. Jejich účast v hnutí by tudíž mohla sloužit jako možnost je 

vyjádřit. Hnutí zároveň vytvořilo i možnost prostřednictvím emailu odebírat měsíční 

dezinformační přehledy, což lze taktéž považovat za strategii přemostění. 

 

"Chtěli bychom ale motivovat například studenty, aby se do našich aktivit zapojili a ulovili si své 

trolly" (Aktuálně.cz, 30.10.2018). 

 

Motivační rámec byl v neposlední řadě rozšířen tím, že hnutí začalo poukazovat na 

veřejně známější média, která s hnutím sdílí stejné hodnoty a hlásí se ke stejným cílům. 

Tímto způsobem se snažilo přilákat další aktéry, kterých se tématika hnutí může týkat.  

 

„Do komunity patří například lidé stojící za facebookovým profilem "Smějící se bestie" nebo 

twitterovým účtem "Občanská výchova"(iDNES.cz, 30.10.2018). 

 

Abychom shrnuli Motivační rámce, tak musíme konstatovat, že se hnutí staví do 

pozice obránce, který chce nezávisle na státních institucích bojovat proti nepřátelským 



 

 

24 

dezinformačním vlivům. V rámci toho chce rovněž přimět co nejširší okruh potenciálních 

příznivců ke spolupráci při obraně českého virtuálního prostoru, a to za využití strategie 

přemostění či rozšíření rámce. Motivační rámec jsme se z tohoto důvodu rozhodli označit 

DOMOBRANA.  
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Odpůrci omezování svobody slova 
 

V případě námi zkoumaných odpůrců omezování svobody slova lze pozorovat, že 

za vznikem tohoto hnutí stojí pluralita příčin. První příčinou je reakce na omezování 

svobody slova na celosvětovém internetu, kde především sociální média dle hnutí omezují 

všechny nepohodlné názory. Druhou příčinou je reakce na úspěchy původního sociálního 

hnutí, které aktéři považují za nešťastné. Odpůrci omezování svobody slova se tedy jeví 

být zároveň hnutím i kontra-hnutím. Podle tohoto dichotomického rozdělení s ním budeme 

tedy i patřičně nakládat. Nejdříve ho proto analyzujeme na přítomnost základních 

rámovacích procesů tak, jako jsme již provedli u odpůrců dezinformací a posléze ho 

analyzujeme i na přítomnost kontra-rámovacích procesů, které vznikly jako reakce na 

původní sociální hnutí.  

 

Diagnostický rámec 
 

Definice problému 

Odpůrci omezování svobody slova definují dnešní kybernetický prostor jako 

takový, který vytlačuje všechny názory a lidi, kteří neodpovídají progresivnímu 

mainstreamu. Podle hnutí dochází v tomto prostoru k systematickému porušování práva na 

svobodu projevu tím, že uživatelům není garantován rovný přístup, a to ať už 

nerespektováním presumpce neviny, či nemožností se při nařčení bránit. Jednotlivé názory 

zároveň nemají stejnou šanci být publikovány a existuje skrytý kodex, který brání říkat 

některé věci, i přes to, že nejsou nelegální. Rovněž dochází k manipulaci s vyhledáváním a 

velmi často dochází i k cenzuře historických faktů.  

 

„Pravidla, podle nichž zasahují platformy autorům do obsahu, jsou velmi vágní, a dokonce se 

retroaktivně mění dle momentální nálady v určitých kruzích společnosti. O účet tak může přijít 

kdokoliv, a to i za několik let starý příspěvek, který byl v době svého vzniku nekontroverzní“ 

(Pravdive.eu, 06.09.2020). 

 

„Dneska už je jisté na 100 %, není to vůbec žádné tajemství ani konspirace, že sociální sítě, ale i 

další internetové služby, korporace, dokonce i banky nebo organizace typu Pay-Pal, cenzurují 

příspěvky, nebo dokonce brání některý lidem používat jejich služby na základě jejich názoru. 

Mažou těm lidem profily, mažou osobní zprávy, brání jim v šíření některých informací, což 

znamená, že na svých platformách znemožňují, abyste psali některé věci, ačkoli nejsou nelegální“ 

(Sputnik, 13.09.2020). 
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Odpůrci omezování svobody slova tento rámec dále zesilují o hodnotu demokracie, 

kterou používají za účelem poukázat na možné vzdalování se od této hodnoty. Podle aktérů 

slouží omezování svobody slova ve virtuálním prostoru jako zbraň, která zabraňuje šíření 

rozdílných názorů, a proti které se, kvůli již zmíněnému nerespektování presumpce neviny, 

nedá bránit.  

 

„Totalita nemusí být jenom komunistická, totalita je obecnější pojem. A totalita vždy zahrnuje 

cenzuru“ (Parlamentní listy, 17.11.2020). 

 

„Směřujeme totiž plíživě do neo-socialismu, který paradoxně přichází ze západu“ (Parlamentní 

listy, 12.11.2020). 

 

„Občanovi ve virtuálním veřejného prostoru lze zavřít ústa a zamezit mu tam navždy vstup jediným 

klikem administrátora v situaci, kde by na náměstí bylo třeba totalitnímu režimu oddaného policisty 

se zbraní“ (iDnes.cz, 11.09.2020). 

 

Rámec definice problému se navíc snaží poukázat na co nejširší okruh veřejnosti. 

Je proto rozšiřován poukázáním na fakt, že omezením svobody slova nejsou ohroženi 

pouze extremisté, ale všichni občané, kteří vyznávají rozdílný pohled na věc, popřípadě ti, 

kteří mají poněkud urážlivý smysl pro humor. Rozšíření apeluje i na politicky angažované 

aktéry, kteří jsou podle hnutí ohroženi potlačováním své politické agendy a hromadným 

ovlivňováním veřejného mínění. 

 

„Mnozí si donedávna mysleli, že je to jen problém radikálů a podivínů a jich se netýká. Nyní 

vidíme, že se totéž děje světoznámým osobnostem, respektovaným intelektuálům, univerzitním 

profesorům a politickým kandidátům. Potlačování svobody projevu se tedy stává běžnou praxí“ 

(Pravdive.eu, 06.09.2020). 

 

„Zásahy na internetu se už dávno netýkají jen nějakých extrémních textů, ale i tisíců úplně běžných 

názorů, vtipů, humorné nadsázky, karikatur, názorových zkratek, kdy někdo si osobuje právo 

filtrovat to, co přijde ke čtenářům, čímž si osobuje právo utvářet sám svým názorovým proudem 

veřejné mínění“ (Aktuálně.cz, 07.09.2020). 

 

„Jestliže nadnárodní gigant určuje, jaké informace se dostanou k uživatelům, může snadno ovlivnit 

volby tím, že bude systematicky potlačovat pozitivní zprávy a upřednostňovat ty negativní o jednom 

kandidátovi, zatímco o druhém naopak. Podobně může preferovat vybrané politické strany či 

názorové proudy“ (Lidové noviny, 14.09.2020). 
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K dalšímu rozšíření rámce dochází při poukazování na osud alternativní sociální 

sítě Parler. Hnutí tak míří na všechny občany, kteří věří, že vytvoření vlastní sítě je 

řešením, jak se vypořádat s cenzurou. Aktéři tímto způsobem poukazují i na fakt, že taková 

síť nemá možnost v dnešním světě vzniknout, protože bude vytlačována již vzniklými a 

rozšířenými sítěmi.  

  

„A když začali uživatelé prchat na sociální síť Parler, která si zakládá na respektování svobody 

slova, rozhodli se technologičtí giganti zrušit i ji. Napřed ji Google stáhl ze svého obchodu, potom 

totéž učinil Apple a vše korunoval Amazon, který Parleru odstavil servery“ (Parlamentní listy, 

13.01.2021). 

 

V neposlední řadě tento rámec prošel i určitou proměnou, která znamenala jeho 

částečné upravení. Rámec, který považoval za problematické veškeré projevy omezování 

svobody slova, byl upraven položkami zákon a spam. Aktéři proto přestali omezování 

projevů, které je označováno za trestný čin nebo komerční spam, považovat za projevy 

cenzury.  

 

„Svoboda slova na internetu končí tam, kde začíná trestný čin“ (CNN Prima news, 17.09.2020). 

 

„Svoboda slova by měla být víceméně neomezená, ale samozřejmě to má také nějaké zjevné 

výjimky. Třeba komerční spam. Jakmile uděláte síť, která se nebrání klasickému komerčnímu 

spamu, tak budeme zavaleni reklamami na viagru, a na to, že nigerijský zesnulý za sebou zanechal 

40 bilionů dolarů“ (Radio svobodné univerzum, 10.01.2021). 

 

Shrneme-li si tento diagnostický rámec definující problém, můžeme konstatovat, že 

aktéři hnutí považují situaci, ve které se kybernetický prostor v současnosti nachází a která 

značně omezuje svobodu slova, za problematickou. Odpůrci omezování svobody slova 

tento rámec silně vztahují k hodnotě demokracie, která je podle nich podrývána, a ke které 

se staví jako její ochránci. Rámec proto označíme za ROZKLAD DEMOKRATICKÝCH 

HODNOT.  

 

 

Definice viníka 

Viníkem, kterého sociální hnutí definovalo jako zodpovědného za problém v rámci 

ROZKLAD DEMOKRATICKÝCH HODNOT jsou digitální média a sociální sítě typu 

Facebook, Instagram a Twitter, které podle odpůrců omezování svobody slova samy sebe 

označují za platformy z toho důvodu, aby nemohly nést odpovědnost za publikovaný 
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obsah. Podle aktérů je tato skutečnost důvodem, proč mají volnost vytvářet algoritmy 

omezující svobodné vyjadřování.  

 

„Noviny, rozhlas a televize jsou vydavatelé, nesoucí své povinnosti vydavatelů, jako např. 

odpovědnost za publikovaný obsah, kdežto současné sociální sítě se z těchto povinností vyvazují 

prohlášením, že jsou platformy, nikoli vydavatelé. Odpovědnost za obsah nechtějí nést, protože to 

technicky není možné“ (Britské listy, 18.01.2021). 

 

Viníkem podle aktérů hnutí nejsou sociální sítě pouze z důvodu svých algoritmů, 

ale i kvůli tomu, že mají monopolní postavení na trhu, přičemž neoplývají názorovou 

neutralitou. Jejich cíle jsou komerční, což znamená, že jednají tak, aby vytvořily co 

nejvhodnější prostředí pro možné inzerenty. Nebojí se proto potlačovat veškerý obsah, 

který by mohl byť jen naznačovat ztrátu možného zisku. Aktéři zde proto zesilují rámec 

hodnotou názorová pluralita, která podle nich znamená hlavní hodnotu svobody slova.  

 

“Globální sociální sítě dnes představují hlavní fóra veřejné diskuse a jsou také významným fórem 

politickým. Jejich vliv na politickou soutěž a volební výsledky je srovnatelný s největšími tištěnými, 

rozhlasovými nebo TV médii. Vlastníci platforem mají na trhu prakticky monopolní pozici a nejsou 

politicky neutrální. Naopak, selektivní filtrací obsahu a blokací nepohodlných uživatelů 

systematicky porušují právo na svobodu projevu a ustanovení o nepřípustnosti cenzury, základní 

kameny ústavního pořádku ČR” (Pravdive.eu, 06.09.2020). 

 

Abychom si tento rámec shrnuli, tak můžeme pozorovat, že za hlavní příčinu 

vzniku rámce ROZPAD DEMOKRATICKÝCH HODNOT jsou považovány sociální sítě, 

které jednají jen a pouze na základě svých sobeckých hodnot a které nikdo nemůže kvůli 

vysokému postavení na trhu napadnout. Rámec z tohoto důvodu značíme VYŠŠÍ MOC. 

 

Za rámec ROZKLAD DEMOKRATICKÝCH HODNOT nejsou podle odpůrců 

omezování svobody slova zodpovědné pouze sociální sítě, ale i fact-checkingová uskupení 

a bojovníci proti šíření dezinformací. V této sféře dochází k rámovacím procesů, které jsou 

typické při interakci mezi hnutím a kontra-hnutím. Ty si však rozebereme až v následující 

části. 

 

Prognostický rámec 
 

Hlavní složkou prognostického rámce se stal apel na státní orgány, které mají podle 

odpůrců omezování svobody slova na monopolní sítě využít své svrchované moci, a 
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například pod podmínkou zákazu vstupu na český trh je přinutit k dodržování zdejších 

ústavních zákonů. Aby dominující instituce neměly kontrolu nad tím, koho a jakým 

způsobem budou omezovat, musí stát zasáhnout a zajistit rovný přístup i svobodu 

v kyberprostoru všem svým obyvatelům. Tato státní kontrola vyvolaná apelem hnutí by 

měla totiž při nejmenším oslabit moc sociálních sítí.  

 

“Naše požadavky směřují k vytvoření podmínek pro to, aby zákonodárci vůbec pochopili rozsah 

problému a hrozbu, kterou omezování svobody slova pro svobodnou politickou soutěž představuje. 

Další kroky již budou především na nich, na politických stranách (oslovíme všechny zastoupené ve 

Sněmovně) a na médiích, aby se tématu důkladněji věnovali” (Lupa.cz, 07.09.2020). 

 

„Proto vyzýváme zákonodárce Parlamentu, vládu a prezidenta České republiky, jejichž povinností 

je chránit náš ústavní pořádek, aby zahájili veřejnou debatu s účastí široké veřejnosti o tom, jak 

zabránit omezování svobody projevu na sociálních sítích, které již začíná deformovat politickou 

soutěž a fungování demokratických procesů, bez zbytečného odkladu vytvořili parlamentní komisi 

se zastoupením všech stran v Poslanecké sněmovně a odborníků z oblasti práva, která by se 

zabývala případy občanů i právnických osob, jejichž účty byly blokovány a příspěvky smazány, aby 

tyto zkušenosti mohly být využity pro následný zákonodárný proces, po globálních platformách 

žádali formou zákonné povinnosti ustanovení odpovědné osoby s působištěm v ČR a s přiměřenými 

rozhodovacími pravomocemi pro průběžné řešení případů, kde mohl být porušen zákon“ 

(Aktuálně.cz, 07.09.2020). 

 

Abychom tento prognostický rámec, který reaguje na rámce ROZKLAD 

DEMOKRATICKÝCH HODNOT a VYŠŠÍ MOC, shrnuli, tak můžeme pozorovat, že hnutí 

při návrhu své nápravy silně apeluje na státní aparát. Ten je v současnosti podle hnutí 

jediným činitelem, jehož moc dokáže zvrátit postupné omezování svobody slova. Rámec 

tedy označíme jako LEGÁLNÍ POSTIH. 

 

Motivační rámec  
 

V neposlední řadě lze u odpůrců omezování svobody slova identifikovat i rámec 

motivační. Aktéři hnutí se ve vztahu k němu staví do role ochránce hodnoty svobody, jejíž 

porušování by mohlo znamenat kroky zpět od demokratického zřízení k tomu totalitnímu. 

Motivuje tak své zastánce k tomu, aby hodnoty, za které hnutí bojuje, podpořili. 

 

„My, kteří máme za sebou tuto zkušenost, tedy dobu s povinně jednotným názorem, s cenzurou a 

autocenzurou, se cítíme právem ohroženi, protože si uvědomujeme, jak kráčíme zpět. Do doby, kdy 
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se jinak mluvilo doma, jinak venku, a kdy jsme dětem říkali "tohle prosím nikde neříkej" 

(Aktuálně.cz, 07.09.2020). 

 

„Rozhodujícím momentem je, zda si dokážeme uhájit klíčovou hodnotu, která stojí na vrcholu 

lidských hodnot: Svobodu“ (Aktuálně.cz, 02.12.2020). 

 

„Nesmíme to vzdávat. Pokud to totiž vzdáme, přijdeme nejen o svou svobodu, ale i o demokracii. 

Demokracie totiž nemůže bez diskuse existovat. Svoboda slova, možnosti říct vlastní názor, a 

hlavně možnost se s názorovým oponentem o ty názory pohádat a nechat ostatní, aby se mohli 

svobodně rozhodnout, čí názor je lepší“ (Parlamentní listy, 13.01.2021). 

 

Tento rámec je podpírán peticí, která nese název Zastavme novodobé formy cenzury 

na internetu, přičemž webová platforma, na které se petice nachází, slouží jako hlavní 

komunikační uzel hnutí. Můžeme zde proto hovořit o přemostění rámce, neboť pomocí 

petice dochází k oslovování nových potenciálních aktérů, kteří mohou sdílet podobné 

hodnotové zaměření.  

 

Petice, která byla zveřejněna 7. září 2020 a dosud získala více než 23 000 podpisů, 

slouží jednak jako jistý milník spojující aktéry, tak i jako prostředek rozšiřování rámce. 

Aktéři se totiž za pomoci jmen významných petentů snaží přilákat k problému mnohem 

širší publikum. Rezonují zde známá jména, jako jsou například pivovarník Stanislav 

Bernard, spisovatel Ondřej Neff, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, či herec Marek Vašut.  

 

„S potěšením mohu říci, že mezi prvními signatáři jsou taková velká jména, jako je egyptolog 

Miroslav Bárta, pivovarník Stanislav Bernard (který to v časech MeToo dotáhl až do New York 

Times) a spisovatel Ondřej Neff“ (Česká média, 08.09.2020). 

 

„Petici podepsal jak mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, tak nově zvolená senátorka Miroslava 

Němcová“ (První zprávy, 12.11.2020). 

 

„Signatáři jsou ať už Marek Vašut, tak například bývalý guvernér České národní banky, tak i 

Ondřej Neff“ (Parlamentní listy, 08.10.2020). 

 

Aktéři jsou kromě podepsání petice dále vyzýváni i ke sdílení svých osobních 

zkušeností s omezováním svobody slova. Tyto poznatky mohou sloužit k vyhodnocení 

skutečnosti, zda při takovém omezování nedošlo k porušení právních norem, čehož lze 

rovněž využít jako podkladu pro státní aparát či k medializaci problému.  

 

„Vyzýváme tímto každého, kdo se cítí poškozen některým typem cenzury na sociálních sítích, aby 



 

 

31 

pro každý případ zvlášť vyplnil jednoduchý online formulář. Měla by na to stačit asi 1 minuta. 

Všechny zaslané případy budeme v pravidelných intervalech vyhodnocovat a neoprávněné cenzurní 

zásahy (tedy mimo případy porušení zákona, např. při přímé výzvě k násilí) postoupíme 

Parlamentu ČR, případně využijeme k medializaci (pokud nám k tomu dáte ve formuláři souhlas)“ 

(Echo Prime, 06.02.2021). 

 

V neposlední řadě je nutné zmínit, že hnutí zesílilo motivační rámce reakcí na 

smazání účtů bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to rovnou z několika 

platforem. Aktéři tak poukázali na palčivost daného problému tím, že situace s bývalým 

prezidentem Trumpem je právě to, před čím již v minulosti mnohokrát varovali.  

 

„Za poslední týden se do posledního puntíku (a ještě něco více) naplnilo absolutně všechno, před 

čím jsme varovali“ (Sputnik, 13.01.2021). 

 

“Tehdy jsme ještě netušili, jak bude na přelomu roku téma aktuální. Sociální sítě začaly 

neuvěřitelným způsobem ovlivňovat, co můžeme a nesmíme číst a říkat, ať už se jedná o pandemii 

Covidu, nebo americké volby“ (Echo Prime, 06.02.2021). 

 

Abychom motivační rámec shrnuli, sociální hnutí se snaží získat co nejširší okruh 

příznivců za účelem zapůsobit na politické strany. Pomocí motivačního rámce se tedy 

snaží naplnit strategie vytvořené v rámci LEGÁLNÍ POSTIH. Motivační rámec proto 

nazveme POMOCNÁ RUKA 

 

Procesy typické pro interakci hnutí s kontra-hnutím 

Kontra-rámování 
 

Výše zmíněné rámce, které sociální hnutí odpůrců dezinformací vytvořilo během 

svého mobilizačního procesu, se dočkaly odpovědi ze strany kontra-hnutí. Odpůrci 

omezování svobody slova měli na výběr mezi čtyřmi kontra-rámovacími strategiemi, 

kterými jsou: popření problému, kontra-atribuce, kontra-prognóza a útok na hnutí a jeho 

členy (see Benford and Hunt 2003).  

 

V případě rámce ROZPAD DEMOKRATICKÝCH HODNOT se ukázalo, že aktéři 

kontra-hnutí souhlasí s tvrzením, že v České republice skutečně dochází k podkopávání 

demokracie, ovšem viníkem podle nich nejsou dezinformační skupiny, ale právě sami 

bojovníci proti dezinformacím, kteří si myslí, že demokracii chrání. Dopouštějí se tak 
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kontra-atribuce, neboli přijmutí problému, který je doplněn o poukázání na jiného viníka.   

 

„Demokracie je totiž skutečně v ohrožení, ale paradoxně ji dnes ohrožují nejvíc ti, kteří bojují 

údajně za její záchranu – není to tak, jen si ten pojem demokracie po svém zprivatizovali“ 

(Parlamentní listy, 12.11.2020).  

 

„Nastoluje se „vědecká“ kontrola a třídění informací a dezinformací“ (Lidové noviny, 

13.03.2021). 

 

Odpůrci omezování svobody slova tento rámec navíc zesilují o hodnotu svobody 

tím, že poukazují na skutečnost, že noví viníci svým vystupováním neúmyslně podrývají 

tuto hodnotu.  

 

„Není to boj proti dezinformacím, je to boj proti svobodě slova. Kdyby před rokem 1989 u nás 

existoval internet, přesně takto by vypadaly počátky jeho cenzury“ (Parlamentní listy, 05.01.2021). 

 

Abychom si shrnuli reakci kontra-hnutí na rámec ROZPAD DEMOKRATICKÝCH 

HODNOT, tak můžeme konstatovat, že za použití kontra-atribuce dochází k přesměrování 

role viníka od dezinformačních skupin k odpůrcům dezinformací. Dle odpůrců svobody 

slova totiž představují aktéry, kteří pod záminkou dobrého skutku nevědomky podrývají 

demokracii. Kontra-rámec proto označíme za PROTI ÚČELU.  

 

Odpůrci omezování svobody slova reagují i na prognostický rámec PROTIBOJ. 

V tomto případě komentují základní hodnoty, které si odpůrci dezinformací stanovili za 

svůj cíl - nezávislost, objektivita a svoboda vyjádřit validní názor. Ze strany kontra-hnutí 

dochází v tomto rámci k útoku na sociální hnutí a jeho členy, kteří jsou označováni za 

cenzory nekonformních či neliberálních názorů a kteří používají strategie hromadného 

nahlašování a nálepkování pojmem „dezinformátor“ k tomu, aby podporovali jednolité 

vidění světa.  

 

„A nálepka dezinformačního média je něco, co dnešní mladí berou jako validní argument. Rusko, 

Čína, hoaxy… to vše nás chce zničit, tak je třeba s tím bojovat. Jasné. Neskutečně jednoduché, 

šablonovité vidění světa. Stačí nálepka a pluralita se stala prázdným pojmem“ (Parlamentní listy, 

22.09.2020). 

 

„Čeští elfové, anonymní udavači vedení Bobem Kartousem, kteří hromadně nahlašují pro ně 

nepohodlné profily uživatelů, a tím blokují či ruší jejich profily a sestavují seznamy tzv. 

dezinformační scény“ (Pravdive.eu, 06.01.2021). 
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Když si shrneme kontra-rámec reagující na rámec PROTIBOJ, tak můžeme 

pozorovat, že jeho hlavním cílem je zdiskreditovat představu o sociálním hnutí jako o 

potírači dezinformací. K tomu odpůrci omezování svobody slova využívají skutečnost, že 

se sociální hnutí snaží o sabotování dezinformačních praktik. Tyto představy za pomoci 

strategie útoku na hnutí a jeho členy přetvořili odpůrci na zabraňování pluralitě názorů za 

pomoci udávání hromadných nahlašování. Kontra-rámec proto nazveme NEFÉR HRA. 

 

Re-rámování 
 

Reakce odpůrců omezování svobody slova nezůstala bez odpovědi. Rámec, který 

reagoval na ROZPAD DEMOKRATICÝCH HODNOT a který jsme nazvali PROTI 

ÚČELU, byl ze strany původního sociálního hnutí následně re-rámován. Odpůrci 

dezinformací odpověděli odhalením rámce, tedy tím, že se jednak pokusili o vyzdvižení 

svých vlastních myšlenek, a zároveň protivníka označili takovým způsobem, jenž znevážil 

jeho kontra-rámec. V praxi to vypadá tak, že je vytvořena jasná dělící čára mezi informací 

a dezinformací a všichni, kdo se snaží poukazovat na svobodu slova ve chvíli, kdy se jedná 

o zabraňování dezinformacím, se sami stávají dezinformátory.  

 

„Veškeří ti ty dezinfo-aktéři se kamuflují svobodou slova a tady je potřeba si uvědomit, že 

dezinformace není informace, nebo dezinformační kampaň není běžná lobistická kampaň. Není to 

běžná politická kampaň. Je to něco, co míří na samotnou integritu státu“ (Info.cz, 09.11.2020). 

 

Rámec PROTI ÚČELU byl však sociálním hnutím zároveň i přijat a klíčován. 

Odpůrci dezinformací totiž tvrdili, že aby mohla existovat skutečná svoboda slova, tak 

musí být nejdříve vytvořeno prostředí, ve kterém ji lze aplikovat.  

 

„My toto děláme, abychom uchovali svobodu slova. Jak v naší zemi, tak na tom internetu. Je to 

jedna z posvátných věcí. Ale aby u nás svoboda slova mohla fungovat, musí k tomu samozřejmě 

existovat vhodné prostředí. To znamená že svobodu slova těžko můžeme realizovat v prostředí, v 

absolutně nějaké džungli, kde nevíte, co je pravda, co je lež a co je kampaň cizích rozměrů“ 

(Info.cz, 09.11.2020). 

 

Kromě reakcí na kontra-rámec PROTI ÚČELU se ze strany sociálního hnutí 

objevily i reakce na rámec NEFÉR HRA. Ty však nemířily na rámec jako celek, ale na jeho 

jednotlivé komponenty.  
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Komponenta udavačství se dočkala reakce prostřednictvím využití strategie kontra-

pomlouvání. Došlo tak k útoku na oponentovy kompetence tím, že bylo poukázáno na to, 

že člověk či skupina lidí, která nálepkuje odpůrce dezinformací za udavače, musí být sama 

zapojena do dezinformačních kampaní nebo musí naslouchat konspiracím.  

 

„To je něco, co se dalo očekávat, že u těch lidí, kteří buďto jsou přímo zapojeni do dezinformační 

scény, a nebo nějakým způsobem sympatizují s těmi narativy, ať už jsou to konspirace, dezinpretace 

faktů, a nebo je to nějaká náklonost, deziluze vztahu české republiky k západní civilizaci, tak u 

těchhle lidí to vyvolává dojem že jde o udavačství“ (Britské listy, 07.06.2019). 

 

Komponenta ničení názorové plurality se zase dočkala reakce za pomoci re-

rámovací strategie distancování. Hnutí tak o označeních prohlašuje, že s ním nemají 

absolutně nic společného, neboť svou činností se ve skutečnosti snaží dané plurality názorů 

dosáhnout.  

 

„Čeští elfové se svou činností snaží o zachování demokratického systému s pluralitními názory. 

Jako organizace jsou, pokud jde o vnitřní politiku, názorově neutrální. Mezi jejich členy najdete 

příznivce levice i pravice, liberály i konzervativce“ (cesti-elfove.cz). 

 

Komponenta cenzury pak využívá stejné re-rámovací strategie jako potlačování 

názorové plurality. Opět dochází k distancování od tvrzení, že se hnutí snaží někoho 

cenzurovat. V tomto případě se tak děje tvrzením, že sami na podobné věci nemají právo a 

že jejich cílem je na dezinformace pouze poukazovat.  

 

„Necenzurují ani cenzurovat nikoho nechtějí. Širším cílem Českých elfů je naopak obrana 

pluralitní demokracie, kde panuje široká svoboda slova. ČE jsou toho názoru, že do veřejného 

prostoru patří co nejširší spektrum rozmanitých hlasů“ (cesti-elfove.cz). 

„ČE nechtějí “zakazovat” ani dezinformační weby, články a podobné propagandistické kanály. 

Chtějí jen v rámci svobody slova veřejnost upozorňovat, že nedělají standardní žurnalistiku a že se 

staly cestami, kterými pronikají do českého kyberprostoru cizí propagandistické narativy“ (cesti-

elfove.cz). 
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Závěr 
 

V bakalářské práci jsme se zaměřili na odpůrce dezinformací a odpůrce omezování 

svobody slova. Na ty jsme nahlíželi jako na sociální hnutí, popřípadě jako na kontra-hnutí. 

K jejich pojmenování jsme použili významnou definici sociálního hnutí od sociologa 

Maria Dianiho, podle kterého je hnutí hustou sítí neformálních vztahů, kde aktéři sdílejí 

kolektivní identitu a jsou zapojeni v konfliktních vztazích s jasně vymezenými oponenty 

(della Porta and Diani, 2006: 20). V návaznosti na tuto definici jsme posléze rozvedli 

použitou metodologii, ve které jsme přiblížili postup sběru dat a provedení analýzy.  

 

Hlavní složkou práce bylo analyzovat mobilizační techniky obou hnutí za využití 

teorie rámování, čímž jsem se snažili dokázat stanovený cíl celého našeho výzkumu. 

K analýze byla využita mediální data stoupenců obou sociálních hnutí, která jsme následně 

analyzovali za pomoci kvalitativní obsahové analýzy na přítomnost jednotlivých rámců. 

Hledali jsme tedy základní rámovací procesy, diskurzivní rámovací procesy, zarovnávací 

rámovací procesy a procesy typické pro interakci hnutí s kontra-hnutím. Výsledky tohoto 

výzkumu jsme podrobně rozvedli v analytické části práce a podepřeli je vybranými 

citacemi signalizujícími přítomnost příslušených rámovacích procesů. 

 

Na závěr se ještě nabízí zamyšlení nad použitím jednotlivých rámovacích strategií 

ze strany jak odpůrců dezinformací, tak i ze strany odpůrců omezování svobody slova, 

kteří se snažili za pomoci přemosťování, rozšiřování, zesilování, a proměňování o 

vytvoření silně rezonujících rámců.  

 

U obou společenských hnutí jsme byli schopni pozorovat využívání co nejširších 

rámců, které byly často rozšiřovány o další, nové, komponenty. Postupně se začalo 

ukazovat, že čím širším se rámec stává, tím větší získává potenciál k oslovování veřejnosti. 

Jako významné se v analýze jeví rámce ROZKLAD DEMOKRATICKÝCH HODNOT a 

DOMOBRANA. Nejvíce významným se v tomto ohledu stal rámec POMOCNÁ RUKA, 

který se odpůrcům omezování svobody slova podařilo rozšířit o přízeň některých veřejně 

známých osobností. Tento skutek totiž pomohl vytvořit silně rezonující rámec, který 

výrazně přispěl k získání obrovského množství nových aktérů.  

 

Jako významnou strategií, která účinně zvyšuje rezonanci jednotlivých rámců se 

stalo zesílení. Pokud sociální hnutí svůj rámec zesiluje, tak ve většině případů odkazuje na 
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nějakou z hodnot, která má potenciál zaujmout širší veřejnost. V případě odpůrců 

dezinformací docházelo k zesilování rámce ROZKLAD DEMOKRATICKÝCH HODNOT o 

hodnotu demokracie. Ta se pro hnutí stala významnou především proto, že měla šanci 

rezonovat mezi populací, která zažila socialismus, a tím pádem si této hodnoty váží 

nejvíce. Další případy zesílení jsme pozorovali u rámců POLARIZACE SPOLEČNOSTI a 

VYŠŠÍ MOC, kde došlo k zaměření na hodnoty mír a názorová pluralita.     

 

Ne všechny rámce však aspirovaly na to být co nejširšími. Jak u odpůrců 

dezinformací, tak u odpůrců omezování svobody slova se vyskytl jeden rámec, který se 

naopak snažil být co nejkonkrétnější. Jednak se jednalo o diagnostický rámec určující 

viníka POLARIZACE SPOLEČNOSTI, který se viníka snaží definovat co nejpřesněji z toho 

důvodu, aby se zbytečně nepřipravoval o potenciální příznivce tím, že je označí za 

problematické, a zároveň si zbytečně nevytvářel opozici. Dále se jednalo i o rámec 

odpůrců omezování svobody slova ROZKLAD DEMOKRATICKÝCH HODNOT, u kterého 

došlo k proměně. Aktéři hnutí k proměně přistoupili, jelikož nechtěli být přirovnáváni 

k extremistům, kteří se pouze obhajují svobodou slova za účelem ospravedlnění svých 

činů. Proměna pro ně tedy znamenala nepovažovat omezování nelegálního konání a 

marketingového spamu za cenzuru.  

 

Jako neočekávané se nakonec ukázalo, že prognostický rámec odpůrců 

dezinformací PROTIBOJ společně s jejich motivačním rámcem DOMOBRANA 

poukazovaly na určitou míru nedůvěry aktérů sociálního hnutí ke státním institucím, neboť 

hnutí sebe samo označovalo za kompetentnější instituci, která na rozdíl od těch vládních 

dokáže účinně jednat. Rámování odpůrců omezování svobody slova se však ukázalo být 

protichůdným. Jejich rámce VYŠŠÍ MOC a LEGÁLNÍ POSTIH totiž apelovaly na pomoc 

od státu.  

 

V závěru bychom rádi poukázali na možný problém, který v našem výzkumu 

mohly nastat. Jedná se o problém relativní čerstvosti obou sociálních hnutí. V důsledku to 

znamená, že jejich rámce se mohou s postupem času nadále vyvíjet a naše analýza již 

nemusí být tím pádem zcela relevantní. Vyvstává tedy možnost kontinuální či budoucího 

výzkumu mobilizace těchto hnutí a jejich vzájemných interakcí. 
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Námět práce 

 

Kontext 

Demokratické státy ve svých ústavách obvykle zajišťují svým občanům, kromě 

základních lidských práv, rovněž i svobodu slova. V kontrastu s tímto reálným světem 

můžeme pozorovat svět virtuální, ve kterém podobné právní uspořádání ustupuje spíše 

vlivům nadnárodních korporátů a jejich vlastním zájmům. Cílem korporátů je zajišťovat 

korektní prostředí, například prostřednictvím omezování svobody slova, které zamezí 

šíření dezinformací mezi běžné uživatele i za cenu potlačování volnosti uživatelů jiných. K 

dosažení svých cílů si najímají podružné organizace, které zajišťují dohled nad 

zveřejňovanými informacemi. Tato činnost vytváří podnět pro otázku, zdali je svoboda 

slova na internetu vůbec možná. V reakci na tuto skutečnost vznikla v českém 

kyberprostoru dvě názorově odlišná hnutí. První si klade za cíl bojovat za každou cenu 

s dezinformacemi a organizovanými dezinformačními kampaněmi, kdežto cílem druhého 

je zabránit omezování svobody slova. Pokud proti sobě stojí dvě názorově odlišné skupiny 

aktérů, dá se hovořit o vztahu mezi iniciujícím sociálním hnutím a oponujícím kontra-

hnutím. 

Teorie hnutí/kontra-hnutí a její aplikace na konkrétní společensky aktivní skupiny 

začala vznikat již od poloviny minulého století ve Spojených státech amerických. Toto 

techniku postupem převzala i evropská sociologie, která se začala zabývat situacemi 

místními. Ze začátku se však jednalo o případy, které se pyšnily základem ve světě 

reálném a později jen s malým přesahem do prostoru kybernetického. Mnoho studií, které 

se zabývají střetem hnutí a kontra-hnutí v čistě virtuálním prostoru doposud nedošlo. 

Zároveň debaty ohledně svobody slova jsou čím dál tím více medializované. Z těchto dvou 

charakteristik si tedy myslím, že se jedná o subjekt výzkumu relevantní pro dnešní sociální 

vědy, a tím pádem i vhodný k podrobnějšímu sociologickému zkoumání. 

 

Cíl práce a výzkumná otázka 
Cílem práce bude popsat mobilizační proces obou společenských hnutí za pomoci teorie 

rámování od autorů Davida A. Snowa a Roberta D. Benforda.   

V úvodní části práce se zaměříme na konceptuální rámec spojený se sociálním hnutím a 

kontra-hnutím. Ten zároveň podpoříme i jejich definicí. Dále si rozebereme i jednotlivé 

rámovací procesy. Ty nám poslouží jako základ pro další krok, kterým bude analýza dat.   
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Analytická část se bude zabývat mobilizačními procesy konkrétních sociálních hnutí, které 

působí v kybernetickém prostoru na území České republiky. Analyzovat budeme mediální 

data, která tato hnutí používají. Jako hlavní metodu použijeme kvalitativní obsahovou 

analýzu (see Mayring, 2000), která nám díky své přizpůsobitelnosti výzkumných záměrů 

[Dvořáková; 2010:95] pomůže odhalit jednotlivé rámovací procesy (see Benford et al, 

2000).  

Výzkumná otázka: Hlavním záměrem bakalářské práce bude zjistit, jaké taktiky a 

požadavky si jednotlivá hnutí stanovují a jak veřejně prezentují své argumenty tak, aby 

získali co největší pozornost a podporu svých konání – tedy jak rámují své požadavky. 

Naší výzkumnou otázkou tedy bude: Jakým způsobem rámovali odpůrci dezinformací a 

odpůrci omezování svobody slova své argumenty? 

 

 

Předpokládané metody zpracování 

Samotná analýza výzkumné části bakalářské práce bude založena na základě jednoho 

druhu dat. Jednat se bude o analýzu dat mediálních, které produkují aktéři jednotlivých 

hnutí. Tato data se získávají takzvaným nereaktivním způsobem. Použijeme tedy některou 

z online zpravodajských databází (například Anopress či Newtom Media Search), která 

nám po zadání konkrétních klíčových slov dokumenty vyhledá.  

 

Etické souvislosti zvažovaného projektu 

 Jelikož bude práce vycházet z analýzy dokumentů mediálních, etických rizik se 

příliš neobjevuje. Ta by mohla nastat až při interpretaci provedené analýzy. Jelikož se 

budeme zabývat rámovacími procesy, mezi kterými lze narazit na kontra-rámovací 

strategii napadení hnutí a jeho členů a re-rámovací strategie kontra-pomlouvání a 

polarizace-hanobení, etická rizika by mohla vycházet z urážlivého pojmenování některých 

aktérů. Při vypracování práce proto budeme věnovat větší pozornost tomu, abychom tato 

označení nepřejímali.  

 

  

  

 


