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Abstrakt 

Práce se věnuje tématu řetězových e-mailů v kontextu druhé přímé volby prezidenta České 

republiky. Cílem práce je pomocí kvalitativní analýzy obsahu rozebrat sdělení konkrétních 

e-mailů týkajících se kandidátů Jiřího Drahoše a Miloše Zemana. Pro tento cíl byla zvolena 

sémiotická analýza, které obsah rozebírá ve třech stupních označování. S její pomocí by měl 

být text detailně rozebrán a měly by vyplynout persvazivní postupy, které jsou ve sděleních 

použity. V práci je také popsáno teoretické ukotvení některých klíčových pojmů, které 

s prací souvisí, jako je řetězový e-mail, dezinformace, hoax, sémiotika a postup dané 

analýzy. Pro ukotvení tématu do širšího kontextu je v práci popsán i mediální kontext 

prezidentské volby a témata, jaká právě v médiích, a to i v médiích, které lze označit jako 

dezinformační, rezonovala během volby nejvíce.   

 

 

 

Abstract 

This thesis aims to provide analysis of chain emails during the second direct presidential 

election in the Czech Republic. The main goal of this work is to set out a semiotic analysis 

in order to provide detailed research of emails related to both candidates Miloš Zeman and 

Jiří Drahoš. The chain emails usually using a specific linguistic terms and persuasive 

procedures. Therefore, the attention will be paid mainly to linguistic and persuasive 

procedures which are identified. In order to examine the phenomenon the theoretical 

framework will be based on several key words and terms such as: chain emails, 

disinformation, hoax, semiotics, etc. 

Aforementioned, this work is aiming to provide a detailed overview of chain mails. In order 

to address the topic, I will approach the political background within the media context to 

present solid foundational analysis, which will conduct disinformation topics. 
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Úvod   
Žijeme v době postfaktické. „Moderní době, ve které přestávají fakta a pravda mít 

jakoukoli hodnotu.“1 Kdybychom se měli zamyslet nad tím, co nám přinesl masivní rozvoj 

internetu, elektronické komunikace a sociálních sítí, bylo by to určitě rozmělnění a 

relativizace pravdy jako jeden z neblahých dopadů propojeného světa, světa rychlých 

informací. Nastala doba, kdy sociální sítě a další komunikační platformy mají leckdy větší 

dosah a sílu než média. Jenže na rozdíl od tradičních médií tyto komunikační kanály nemají 

vybudovány kontrolní mechanismy, fungují na uživatelském principu, každý na nich může 

téměř bez omezení psát a sdílet, co chce. A zároveň se každý může pasovat do role odborníka 

na dané téma. Hlavní roli v této komunikaci přitom hraje zábava. Obsahy těchto sdělení se 

často vyprazdňují a mají za úkol jen pobavit.  

To se týká samozřejmě i elektronické pošty. Komu z nás nikdy nepřišel řetězový e-

mail s fotografiemi roztomilých koťátek a výzvou k přeposlání? Troufám si tvrdit, že se s tím 

alespoň jednou za život setkal téměř každý. To by nebylo nic až tak závadného, problém 

ovšem nastává ve chvíli, kdy se do obsahu těchto řetězových sdělení dostává více či méně 

skrytě propaganda, dezinformace nebo hoaxy. E-mail patří k nejstarším druhům elektronické 

komunikace a samozřejmě se mu problém hoaxů a dezinformací nevyhnul. Naopak. Tento 

fenomén v rámci elektronické komunikace ztělesňují právě řetězové e-maily. Ty jsou 

ideálním prostředím pro šíření tohoto obsahu. Tyto tzv. snow ball maily jsou dokonce 

označovány za nejstarší propagandistickou metodu internetu.2  

Nicméně až tuzemské prezidentské volby v roce 2018 mnohým naplno ukázaly, jak 

tahle nevinně se tvářící platforma dokáže fungovat, respektive že se do značné míry může 

podílet na utváření politického pohledu voličů a že dokáže zamíchat i politickými kartami. 

To bylo nejvíce zřetelné mezi prvním a druhým kolem voleb, kdy se v poměrně velké a 

koncentrované míře začaly šířit e-maily s obsahem, který měl za úkol pošpinit hlavně 

kandidáta Jiřího Drahoše. Tématu ovlivnění volebního výsledku skrze řetězové e-maily se 

věnuje případová studie „Reprezentace ‚pseudoreality‘ v řetězových e-mailech a jejich 

vnímání seniory“, ze které mimo jiné vyplývá, že řetězové e-maily dostává 89 % seniorů. 

Senioři tedy tvoří cílovou skupinu příjemců těchto sdělení a tento obsah navíc mezi sebou 

sami šíří. Příjemci sdělením v e-mailech sice bezvýhradně nevěří, nicméně výzkum ukázal, 

 
1 ALAVAROVÁ, Alexandra., 2019, s. 158 
2 Tamtéž, s. 213 
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že po jejich přečtení měli někteří senioři tendenci trochu hůře nahlížet na Jiřího Drahoše, a 

naopak trochu lépe na Miloše Zemana.3  

Tato práce se zabývá obsahem kolujících řetězových e-mailů právě před 

prezidentskou volbou, přičemž se blíže zaměřuje jen na e-maily, které se vztahují k Miloši 

Zemanovi a Jiřímu Drahošovi. Cílem práce je rozklíčovat, jakým způsobem tyto řetězové e-

maily komunikují a jak na příjemce mají působit. K tomu byla zvolena kvalitativní analýza 

obsahu, která bude provedena za pomoci sémiotické analýzy.  

Sémiotika jako taková je vědní obor, který se zabývá znaky a jejich významy. 

Významy znaků lze pomocí sémiotiky rozklíčovat ve třech stupních označování. Pro 

vytvoření konkrétního postupu sémiotické analýzy se autorka nechala inspirovat zejména 

Renátou Sedlákovou, která v knize Výzkum médií (2014) popisuje, jak postupovat při 

sémiotické analýze konkrétního sdělení.  

Autorka si stanovila čtyři hlavní výzkumné otázky: (V1) Jakým způsobem 

persvazivně působí řetězové e-maily na příjemce? (V2) Jakým způsobem vykreslují řetězové 

e-maily oba kandidáty? (V3) Jaké grafické postupy jsou v e-mailech používány? (V4) Jakým 

tématům se nejčastěji řetězové e-maily věnují? V tezích autorka uváděla ještě jednu 

výzkumnou otázku, která se ptala na poměr kolujících e-mailů namířených proti Miloši 

Zemanovi a proti Jiřímu Drahošovi. Na tuto odpověď analýza neodpovídá. To je dáno zaprvé 

tím, že na otázku se nedá odpovědět pomocí sémiotické analýzy a za druhé i proto, že autorka 

při rešerši materiálů narazila na článek4, kde je na tuto otázku již odpovězeno.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autorka popíše 

problematiku řetězových e-mailů a s nimi související jevy jako je hoax a dezinformace. Dále 

se pak dotkne teoretického ukotvení sémiotiky a nastíní analytický postup. V druhé části 

práce pak bude stručně popsán  mediální kontext prezidentské volby, aby bylo více zřejmé, 

proč se některá konkrétní sdělení v řetězových e-mailech objevují. V poslední části práce 

bude provedena samotná analýzu konkrétních řetězových e-mailů.   

   

 

 

 
3 JIRKŮ, Jan., 2018, s. 69-71 
4 GOLIS, Ondřej. E-mailové lži. Předvolební dezinformace psali a šířili lékař, advokát, důchodce nebo 

farmář. IRozhlas.cz [online]. 9. 2. 2018 [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/dezinformace-e-mail-prezident-volby-drahos-zeman_1802090600_ogo  
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1. Teoretický rámec  

1.1 Řetězové e-maily   
E-mail se stal jednou z nejužívanějších celosvětových online platforem pro 

komunikaci dnešní doby. Co je ale řetězový e-mail? Obecně jeho definici přináší například 

občanské hnutí Čeští elfové, které vzniklo v roce 2018. Anonymně v něm působí studenti, 

učitelé, lékaři, vědci a další, aby analyzovali a bojovali proti dezinformačním kampaním na 

českém internetu.5 Řetězový e-mail lze popsat jako mechanicky přeposílanou zprávu, kterou 

napsal někdo jiný.  

Tomuto fenoménu se věnuje publikace Email forwardables: folklore in the age of the 

internet od Marjorie Kibbyové. „E-mail je jedním z nejdominantnějších způsobu využití 

internetu u většiny lidí.“6 Je to druh komunikace mezi jednotlivcem a skupinou. Až 50 % 

uživatelů internetu nějaký e-mail pošle alespoň jednou za týden.7 Řetězové e-maily jsou 

v rámci tohoto druhu komunikace druhým nejčastějším (na prvním místě jsou pracovní e-

maily) typem sdělení ve schránkách uživatelů.8 Tento druh e-mailů dostává do svých 

schránek až 87 % Čechů.9 Za řetězový lze e-mail považovat, pokud je poslán vícero lidem 

najednou a své příjemce vyzývá k dalšímu přeposlání kopie. Pokud je tento postup dodržen, 

jeho cirkulace se geometricky zvyšuje.    

Nicméně ani s vyspělými technologiemi z mezilidské komunikace nevymizí sklony 

ke lhaní, pomlouvání nebo sdílení nepřesných informací. Řetězové e-maily lze považovat za 

součást sekundární orality, jak ji definuje Walter Ong. „Tato nová oralita se až nápadně 

podobá té staré svou mystikou ‚za účasti všech‘ tím, podporuje pocit společenství, soustředí 

se na současný okamžik a dokonce používá formule.“10  Stejně jako u primární orality tedy 

vyvolává pocit, že posluchač/příjemce je součástí určité skupiny. V kyberprostředí tak 

vzniká „globální vesnice“, jak ji definuje Marshall McLuhan.11 Právě faktor současnosti a 

možnosti sdílet ji nehledě na fyzickou vzdálenost a jiné překážky je známkou sekundární 

orality.12 Pocit, že je příjemce součástí určité skupiny, je tedy jedním z důvodů, proč někteří 

 
5 Čeští elfové: Kdo jsme [online]. [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://cesti-elfove.cz/uvodni-strana/  
6 KIBBY, Marjorie D., 2016, s. 770 
7 Tamtéž 
8 Tamtéž 
9 Tisková zpráva: Řetězové e-maily chodí 87 % Čechů, polovině z nich to vadí. Digitální pevnost [online]. 

2020 [cit. 2021-01-18]. Dostupné z: https://www.digitalnipevnost.cz/zpravodaj/detail/tiskova-zprava-

retezove-e-maily  
10 ONG, Walter J., 2006, s. 155 
11 Tamtéž 
12 KIBBY, Marjorie D., 2016 
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příjemci mají tendence věřit obsahu řetězových e-mailů. „Výzkumy všech marketingových 

metod na světě ukazují, že lidé před politickou reklamou a jinými metodami často preferují 

doporučení nebo zkušenost svých blízkých, známých a kamarádů.“13 Tento psychologický 

moment důvěry lze vysvětlit tak, že lidé mají tendenci korigovat své myšlení podle toho, co 

si myslí jejich okolí, co si myslí většina, aby měli zajištěno, že budou v hlavním proudu a 

nebudou vyčleněni.14  

Marjorie Kibbyová řetězové e-maily označuje jako folklór v online prostředí. Tím, 

jak se obsah dokola přeposílá a neustále cirkuluje v kyberprostoru, stává se z něj součást 

vědění a tradice, které dříve byly předávány orálně. Aby tento obsah opravdu uspěl a začal 

kolovat, musí umět zaujmout. Obvykle se jedná o přitažlivý příběh s apelem na víru (ne 

pouze ve smyslu náboženství). V obsahu řetězových e-mailů nejčastěji nalezneme 

upozornění na počítačový virus, řetězové dopisy a různé příběhy obsahující varování, petice 

a žádosti o pomoc, přičemž vždy vyzývají k dalšímu přeposlání. 15 Zmíněné sdělení jsou 

s výjimkou upozornění na vir součástí i klasické orální komunikace a folklóru. Takovéto 

příběhy jsou vytvořeny tak, aby byly uvěřitelné, jsou zasazeny do současnosti nebo nedávné 

minulosti a přidávají komentář k nějaké problematice, většinou k lidskému chování, lidským 

činům nebo společenským tématům.      

Fakt, že e-mailové sdělení je možno konzumovat a poslat či přeposlat bez kontextu 

fyzické konfrontace s příjemcem nebo tvůrcem, dělá tento druh komunikace mnohem více 

lehkomyslný, snáze nemorální, neetický a více odosobněný, než by byl v reálném světe. Tato 

charakteristika je ještě více umocněna, pokud se jedná o tzv. přeposílání. Člověk v ten 

moment víceméně ztrácí pocit odpovědnosti za sdílený obsah.16 Z charakteru řetězové 

komunikace, tedy jejího velmi lehkého šíření, vyplývá i množství nekonečných kontextů u 

potenciálně nekonečné řady čtenářů.17  

Svým obsahem řetězové e-maily obvykle apelují na příjemce, k čemuž používají 

různé persvazivní metody, přičemž psaný text je už tak oproti mluvenému slovu vnímán 

věrohodněji. „Neexistuje způsob, jak přímo vyvrátit to, co text tvrdí. I poté, co jej naprosto 

drtivým způsobem zpochybníme, říká úplně totéž, co předtím.“18 Právě u přeposílání 

řetězových e-mailů, kdy jsou často kolující informace odděleny od svého autora, tak tyto 

 
13 ALAVAROVÁ, Alexandra., 2019, s. 214 
14 Tamtéž 
15 KIBBY, Marjorie D., 2016 
16 Tamtéž 
17 ONG, Walter J., 2006, s. 97 
18 Tamtéž, s. 94 
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informace jsou v kyberprostoru více uvěřitelné než mluvené slovo.19 Internet v tomto smyslu 

do jisté míry vystřídal noviny. „Rčení našich rodičů: Psali to v novinách (…) vystřídala u 

téže generace jiná mantra. Psali to na internetu.“20     

Obsahem těchto mailů jsou povětšinou různé příběhy, drby, fámy, také jsou často 

zdrojem tzv. urban legend21, hoaxů a dezinformací.22 Zprávy v řetězových e-mailech jsou 

tedy postaveny na bulvárnosti, emocionálnosti, jsou apolitické, ale někdy naopak skrytě 

politické (retro-nostalgie) nebo agresivně politické.23 Čeští elfové ještě dodávají, že se často 

jedná o demagogické manipulace, lži a konspirační teorie.  

 Za zmínku ještě stojí jejich dosah. Podle Českých elfů řetězové e-maily ovlivňují 

desetitisíce lidí v České republice, což je dosah srovnatelný například Lidovým novinám.24 

Zcela jistě se ale řetězové e-maily nekupí ve schránkách všech bez rozdílu. Cílovou skupinou 

jsou v tomto případě hlavně senioři. Výzkumná zpráva Univerzity Palackého v Olomouci 

Starci na netu (2018) mapuje pohyb seniorů v online prostředí. Z ní vyplývá, že 97 % seniorů 

nad 65 let používá e-mail a zároveň jsou to právě oni, kdo nejvíce rozesílá a přeposílá 

řetězové zprávy. Vzhledem k věku tak výzkum ukázal zajímavou spojitost, tedy „že 

s přibývajícím věkem se zvyšuje počet uživatelů, kteří rozšiřují spam, zahrnující jak pravdivé, 

tak i nepravdivé informace.“25  Zprávy o aktuálním politickém dění (ať pravdivé či 

nepravdivé) starší uživatelé šíří, podle průzkumu, až 3-6krát rychleji, než mladší uživatelé.   

 

1.1.1 Dezinformace  
Dezinformace je úmyslně nesprávně zkreslená informace, která má za úkol záměrně 

ovlivnit chování nebo myšlení jejího příjemce.26 Dezinformace jsou staré jako lidstvo samo. 

Dochované jsou příklady hlavně z vojenské historie, kdy je vojevůdci využívali k oklamání 

nepřítele. Už ve staré Číně se vědělo, že ten, kdo chce vyhrát válku a úspěšně vládnout, musí 

 
19 KIBBY, Marjorie D., 2016 
20 ALVAROVÁ, Alexandra., 2019, s. 25 
21 Urban legend jsou městské mýty patřící k soudobému folklóru. Většinou se šíří ústně, pomocí psaných textů 

nebo skrze komunikační média a internet  
22 KIBBY, Marjorie D., 2016 
23 Čeští elfové: Kdo jsme [online]. [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://cesti-elfove.cz/uvodni-strana/ 
24 Tamtéž  
25 KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI, Martin KOŽÍŠEK a Jana KASÁČKOVÁ. Starci na netu 

(2018): Pravdivé i nepravdivé zprávy emailem šíří nejvíce senioři [online]. Pravdivé i nepravdivé zprávy 

emailem šíří nejvíce senioři [online]. Olomouc, 2018 [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://www.e-

bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/102-starci-na-netu-2017-2018/file. Výzkumná zpráva. 

Univerzita Palackého v Olomouci. 
26 REIFOVÁ, Irena., 2004, s. 45 
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ovládat mysl svého nepřítele a manipulovat s ní ve svůj prospěch.27 Nejznámější jsou 

příklady z dob druhé světové války. Třeba Němci za nevědomé pomoci Čechoslováků 

Stalinovi podsunuli informaci, že jeho nejlepší válečný stratég generál Tuchačevskij tajně 

pracuje pro Němce.28 Stalin ho nechal popravit a Německo tím tak dost významně oslabilo 

svého nepřítele. Dezinformace o něco později využili i spojenci naopak proti Němcům, kdy 

je záměrně různými způsoby mátli, aby odklonili pozornost od vylodění spojenců 

v Normandii. Ve 20. století se dezinformace nejčastěji objevovaly ve zpravodajských 

kruzích, kde byly součástí zpravodajských „her“ a konspirací. Po zkušenosti z druhé světové 

války Rusko zjistilo, jak mocná zbraň dezinformace jsou a začalo se pomalu formovat ve 

světovou dezinformační velmoc.  

Kromě vojenství jsou dezinformace i součástí politiky. Jejich účelem je ovlivnit a 

manipulovat veřejnost, proto je hojně využívá propaganda, jejíž jsou nejčastějším nástrojem. 

Především tzv. černá propaganda29, která pracuje s polopravdami, věrohodně působícími 

dezinformacemi, fámami a skandály s účelem pošpinění protivníka.30  

Správně vytvořená dezinformace musí mít určité atributy, aby byla úspěšná.  

1. „Musí vycházet z pravdivých pramenů 

2. Musí být přizpůsobena kulturnímu kontextu protivníka 

3. Musí se mu dostat více kanály“31 

Takto účelově vytvořená informace „apeluje (napadá) často oponentovo národní, 

vlastenecké či kulturní cítění (hrdost) nebo náboženské přesvědčení. Moderní dezinformační 

kampaň cílená na veřejnost začíná obvykle publikováním ‚skandálního‘ materiálu 

v některém méně známém médiu – je-li úspěšná, dochází ke kumulování efektu a přebírání 

materiálu dalšími médii.“32 Dezinformace vznikají záměrně s účelem manipulovat, tvůrci 

mohou být vlády jednotlivých států, které s jejich pomocí chtějí dosáhnout svých cílů.     

 

 

 
27 ALVAROVÁ, Alexandra., 20119 
28 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ., 2018, ALVAROVÁ, Alexandra., 20119 
29 Slovník mediální komunikace rozděluje propagandu mimo jiné na bílou, která respektuje určitá etická 

pravidla a má spíše světonázorové a mobilizační cíle a na černou, která pracuje s polopravdami, 

dezinformacemi a skandalizací.  
30 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ., 2018, s. 15 
31 REIFOVÁ, Irena., 2004, s. 45 
32 REIFOVÁ, Irena., 2004, s. 45 
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1.1.2 Hoax 
Stejně jako dezinformace, tak i hoaxy patří k historii lidstva. Nejvíce se ale do 

lidského povědomí dostalo slovo hoax ve spojitosti s internetem a především s nástupem 

sociálních médií.  Jedná se o poplašné zprávy, které varují před údajným nebezpečím, prosí 

o pomoc nebo mají za úkol pouze pobavit.33 Mají však jeden společný znak – „nabádají 

k dalšímu rozeslání a sdílení.“34 Hojně se tento fenomén vyskytuje na sociálních sítích, a 

především v e-mailové komunikaci. Řetězový e-mail lze svým způsobem tak považovat za 

jednu z forem hoaxů.   

Úspěšný hoax obvykle splňuje určitá kritéria, aby byl schopen přitáhnout pozornost. 

Obsah zprávy je vyhrocený, lákavý a zahrnuje emotivní témata.35 Upoutat příjemce musí na 

první pohled titulek. Hoaxy tudíž pracují na podobných principech jako bulvár. Autoři hoaxů 

k zdůvěryhodnění obsahu sdělení také „využívají princip autority – to znamená, že se 

zaštiťují známými osobnostmi (ať už se jedná o přímé doporučování, nebo třeba připisování 

falešných výroků slavným lidem, anonymními experty, vědci anebo velkými institucemi či 

firmami.“36 Tyto zprávy velmi často vyzývají příjemce k aktivnímu zapojení a přeposlání 

zprávy dál s argumentem, že se jedná o tajné informace, které nejsou uváděny v médiích a 

vláda a další autority o tom také mlčí.  

Mezi hoaxy se vyskytuje plejáda různých témat – od kolujících obrázků s kočičkami, 

po zaručené rady na cokoli, přes šokující informace, které se nikde jinde nedozvíte. A právě 

často poslední zmíněný druh hoaxů může být reálně škodlivý, protože může obsahovat 

propagandistické sdělení. Hoaxy tohoto druhu „se zaměřují na emocionální reakce, a to 

především proto, že pod jejich vlivem lidé jednají jinak.“37 Sdělení tohoto druhu má tudíž za 

cíl to, aby svým působením přiměl příjemce přiklonit se na určitou názorovou stranu.  

 

1.1.3 Mechanismus řetězových e-mailů 
 

Obsah řetězových e-mailů můžeme považovat za internetové memy38, jejich šíření 

lze popsat pomocí přirovnání k biologickému viru. Virus se šíří v těle a v rámci komunity, 

 
33Hoax. Internetem bezpečně [online]. [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: 

https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/dobre-vedet/hoax/  
34 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ., 2018, s. 45 
35 NUTIL, Petr., 2018, s. 140 
36 Tamtéž  
37 Tamtéž, s. 150 
38 Internetový mem je myšlenkový koncept, který se šíří po internetu. Poprvé ho pojmenoval (odvozením od 

slova gen) Richard Dawkins v roce 1976 v knize Sobecký gen  
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mediální virus se šíří v rámci mediálního prostoru. Informace v něm obsažená může být 

cokoli (obrázky, hudba, vědecká teorie atp.), hlavní je, že umí upoutat naši pozornost. Jamile 

se mu to povede, virus zanechá skrytý ideologický kód, něco jako gen, kterému se v tomto 

prostředí říká mem.39 Zjednodušeně řečeno, zdánlivě zábavná, šokující nebo zajímavá 

informace ve formě obrázku, videa nebo třeba řetězového e-mailu v sobě může nést 

zakódovaný skrytý význam, který nás má ovlivnit. Navíc my všichni, nehledě na naši 

inteligenci, jsme náchylní k dalšímu šíření memů.40  

V rámci kultury lze jejich obsah považovat za plytký, bez přidané hodnoty, až 

nevýznamný.41 Nicméně i přes to, nebo možná právě proto, dochází k dalšímu šíření, které 

lze považovat spíše za iracionální akt. 

Sdělení kolující v řetězových e-mailech se snaží příjemce často o něčem přesvědčit. 

Ať už to je samotné přeposlání zprávy dalším uživatelům nebo se snaží formovat názor 

příjemce na danou problematiku. K tomu využívají tradiční persvazivní prvky, které popsal 

už Aristoteles.42 Jde o tzv. rétorický trojúhelník, který využívá loga, ethos a patos. Ethos se 

zaměřuje na důvěryhodnost mluvčího, spisovatele nebo v online prostředí autora zprávy. 

Ethos cílí na inteligenci, ctnost, morálku a důvěryhodnost.43 Oproti tomu patos se zaměřuje 

na hluboké emoce, pocity, předsudky, smysly a motivace. Loga sdělení dodává fakta, 

argumenty. Apeluje na racionální myšlení, posiluje vliv, který má patos na příjemce. Sdělení 

tedy uzavírá důkazy, svědectvími, statistiky, daty nebo univerzálními pravdami.44  

Esencí samotných řetězových e-mailů je jejich přeposílání, bez toho by nemohly 

fungovat. Z průzkumu Kibbyové (2016) vyplývá, že 70 % uživatelů komunikuje skrze e-

mail s přáteli, 14 % přiznává, že posílají nebo přijali zprávu od někoho, koho nikdy neviděli. 

80 % respondentů uvedlo, že by poslalo e-mail někomu, s kým před tím nevedli žádnou 

komunikaci. Z toho lze číst, že uživatelé se v online prostředí chovají trochu jinak než 

v reálném životě a komunikace skrze tuto platformu je pro ně mnohem jednodušší, 

nezatížena různými faktory, jako je třeba stud, ale i samotný fakt, že není potřeba fyzického 

 
39 JENKINS, Henry., 2009 
40 Tamtéž 
41 Tamtéž 
42 KIBBY, Marjorie D., 2016 
43 DOCIMO, Katherine a Kristy LITTLEHALE., 2021 Rétorická Trojúhelník: Ethos, Pathos, Loga. 

StoryboardThat [online]. 2021 [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: 

https://www.storyboardthat.com/cs/articles/e/ethos-pathos-logos  
44 DOCIMO, Katherine a Kristy LITTLEHALE., 2021 Rétorická Trojúhelník: Ethos, Pathos, Loga. 

StoryboardThat [online]. 2021 [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: 

https://www.storyboardthat.com/cs/articles/e/ethos-pathos-logos  
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kontaktu. Toto prostředí je tak ideální pro šíření řetězových zpráv. Kibbyová (2016) dále 

v průzkumu uvádí, že 52 % lidí se už někdy setkalo s řetězovým e-mailem, 36 % tento e-

mail příležitostně přeposlalo.   

Co ale příjemce řetězové zprávy přiměje ji poslat dále? Nejčastějším důvodem 

k přeposlání je pocit, že by jejich virtuální kontakty tuto zprávu chtěly dostat. Druhým 

nejčastějším faktorem byl pocit pomoci druhým a skoro stejně silný stimul k přeposlání byl 

fakt, že zprávu obdrželi od věrohodného zdroje. O něco méně často se respondenti 

odvolávali na to, že se jim zpráva zdála být pravdivá. Z výzkumu lze také vyvodit, že existuje 

přímá úměra mezi přeposíláním řetězových zpráv a dobou používání e-mailu. Tedy že čím 

déle jsou uživatelé na této platformě, tím méně inklinují k přeposílání zpráv.45  

Pokud to tedy shrneme, tak důvěryhodnost odesílatele zprávy a důvěryhodnost 

samotné zprávy, emocionální jednání, vyvolané pocitem pomoci druhým nebo pocitem 

možnosti něco změnit, jsou hlavní důvody přeposílání těchto zpráv.46  

 

2. Sémiotika 
 

Sémiotika, nebo také sémiologie, je obor vědy zabývající se znaky a znakovými 

systémy. Italský filozof a sémiolog Umberto Eco definuje sémiotiku jako obor, který se 

zabývá čímkoli, co lze považovat za znak.47 Ve středu zájmu tohoto oboru tedy stojí znak. 

Fiske a Hartley tento zájem konkretizují na vztah znaku a jeho významu a na způsob, jakým 

jsou znaky kombinovány v kódy.48  

O tom, jak znaky a jejich systémy fungují, přemýšleli už starověcí filozofové. 

Moderní pojetí této vědy se ustálilo až na přelomu 19. a 20. století. Vzhledem k tomu, že 

tento vědní obor je stále poměrně mladý, jsou v rámci sémiologie různé teorie a výklady 

jejího pojetí. Asi nejvýrazněji se v tomto oboru zapsali americký filozof a logik Charles 

Sanders Peirce a švýcarský lingvista Ferdinand Saussure. Hlavně oni dva položili základní 

kámen moderního chápání a výkladu této vědy.   

Charles Sanders Peirce přišel s triadickým pojetím znaku.49 Znaky rozdělil do tří 

různých kategorií, tedy na ikony, indexy a symboly. Ikony v jeho pojetí jsou znaky, které 

 
45 KIBBY, Marjorie D., 2016 
46 Tamtéž 
47 ECO, Umberto., 2004 
48 FISKE, John a John HARTLEY., 2003 
49 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ., 2014, s. 26 
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jsou založeny na vztahu podobnosti s označovaným předmětem. Jsou to tedy například 

fotografie, obrazy, mapy, v případě jazykových znaků například metafory. Indexy jsou podle 

Peirce všechny znaky, které spojuje s označovaným vztah souvislosti, tedy nějaká příčina a 

její následný efekt (oheň a kouř). V jazykové rovině lze chápat jako indexy například šifry. 

Poslední kategorií jsou symboly. Ty jsou založené na konvenčním vztahu označujícího a 

označovaného. Do této kategorie spadá většina jazykových znaků, ale i jiné symboly – 

například náboženské symboly, chemické vzorce apod.  

Ferdinand Saussure přinesl dualistické pojetí jazykových znaků. Rozlišuje dvě 

základní složky znaku, a to je signifiant (označující)50 a signifié (označované)51. Označující 

i označované se vztahují k určitému pojmu, „čímž vydělují z mimojazykové skutečnosti její 

určitou, přesně vymezenou část.“52 K tomu, abychom mohli chápat vztah mezi označujícím 

a označovaným je nezbytná společnost a její instituce, které nás učí, jak tyto vztahy 

interpretovat.53 Saussurovým dalším přínosem je popsání rozdílu mezi langue (jazykem)54 a 

parole (řeč)55. „Tento rozdíl se projevuje v našem případě v charakteru a obsahu 

jednotlivých znaků. Každý jazykový znak se týká jiné části mimojazykové skutečnosti, ale 

v rámci systému jazyka se vztahuje obecně k chápanému pojmu a jeho hranice většinou 

nebývají jednoznačně vymezené. Konkretizují se až v rámci promluvy, kde je jeho přesný 

význam dán jazykovým i situačním kontextem.“56      

Ze sémiologického hlediska lze znak chápat jako „něco, za čím se skrývá něco jiného 

a existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje.“57 Znak tedy reprezentuje nebo zastupuje 

něco určitého. Je založen na vztahu mezi označujícím a označovaným, přičemž tento vztah 

a jeho výklad je ovlivněn kulturními konvencemi.58 Znakem může být symbol, slovo, zvuk, 

barva, pohyb, gesto, tedy cokoli, co svým vztahem k jiným znakům tvoří význam. Proces, 

při kterém je ke konkrétnímu znaku přiřazován určitý smysl, se označuje jako semióza. 

Sémiologie pohlíží na znaky jako na systémy, které jsou uspořádány do různých systémů. 

V duchu Saussurova pojetí znaků definoval jeho následovník Roland Barthes systematický 

 
50 Mentální pojem, ke kterému se označující vztahuje 
51 Znakový obraz toho, co vnímáme, reprezentace znaku sloužící k jeho vyjadřování 
52 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ, 2014, s. 28 
53 BERGER, Arthur Asa, 2014 
54 Jazykem v užším slova smyslu, tzn. slovní zásoba, gramatická pravidla, výslovnost atd.   
55 Promluva vytvořená v daný okamžik konkrétním mluvčím 
56 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ, 2014, s. 17 
57 Tamtéž, s. 16 
58 BERGER, Arthur Asa, 2014 
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model analyzování přiřazování významů ke znakům.59 Dají se rozdělit do tří úrovní 

kódování, tedy do tří stupňů označování. První stupeň označování je hodnotově neutrální, 

jde pouze o vztah znaku k označovanému ve smyslu denotace, tedy o běžně přijímaný 

základní význam daného znaku.60 Druhý stupeň označování přidává ke znaku další konotace, 

tedy emocionální, kulturní a citové zabarvení a mýty. Třetí stupeň pak doplňuje ideologický 

rámec celku.    

 

2.1 První stupeň označování 
 

Na této úrovni je v první řadě popsán samotný text, jeho obsah a význam. Text je 

rozklíčován v rovině denotace. Denotaci v tomto smyslu chápeme jako zjevný význam textu 

nebo objektu.61 „Jedná se vlastně o popis obsahu/děje v syntagmatické rovině. K tomu 

potřebujeme určit hlavní a vedlejší znak(y), se kterými sdělení pracuje: kódy, podle nichž 

jsou v textu uspořádány, a vztahy mezi jednotlivými znaky.“62 Analýza textu v tomto směru 

může být nepřesná, jelikož nelze odhadnout, zda se autorovi podaří postihnout základní 

vyznění textu oproštěné od dalších možných interpretací.  

 

2.1.1 Znaky  
 

Znaky se vyskytují v každé komunikaci, ať už je to komunikace slovní, verbální, nebo 

vizuální.63 Jsou to nejmenší jednotky nesoucí význam. K pochopení podstaty textu je potřeba 

určit hlavní a vedlejší znaky, které v textu jsou.  

Jak už bylo výše zmíněno, hlavní definice znaku přinesli Ferdinand de Saussure a 

Charles Peirce. Saussure tedy definuje znak ve dvou rovinách. Má rovinu označujícího 

(fyzická podoba, kterou vnímáme smysly – zvuk, slovo, obrázek) a označovaného (mentální 

koncept). „Právě tento mentální koncept spojuje znak s reálným světem. Každý text 

v médiích tedy obsahuje znaky, které jsou složeny z označujících (použitá slova ve 

zpravodajství, obrazové snímky, hudební tóny např. v televizní reportáži) a 

z označovaných.“64 Podle Saussura tedy znak = označující + označované, přičemž vztah 

 
59 FISKE, John, 1990, s. 85 
60 SEDLÁKOVÁ, Renáta, 2014, s. 338 
61 BERGER, Arthur Asa, 2014, s. 61 
62 SEDLÁKOVÁ, Renáta, 2014, s. 346 
63 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, 2010, s. 118 
64 Tamtéž 
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mezi nimi je arbitrární.65 Asociace k vybavení si konkrétního označujícího na základě tohoto 

mentálního konceptu ale není automatická, je kulturně a individuálně podmíněná, proto 

může mít označované více významů v důsledku právě kultury nebo individuálního chápání, 

tím pádem vzniká prostor pro interpretaci textu příjemcem a vytváření různých významů. 

Jak uvádí Fiske (2003), v rámci jednoho společenství se výklad pro jedno označované 

výrazně neliší, pokud ano, tak v důsledku individuálních zkušeností. V případě, že z tohoto 

společenství vystoupíme, můžeme se setkat už s výrazně odlišným chápáním jednoho 

označovaného. Tento proces se (viz výše) nazývá semióza. Díky němu chápeme vnější 

realitu, dáváme ji významy a smysl.  

Druhá stěžejní definice je od Charlese Peirce, který znak rozdělil do třech kategorií 

(viz výše). Ty se od sebe liší mírou motivovanosti a arbitrárnosti. Nejvyšší míru arbitrárnosti 

má ikon, tedy znak, který se nejvíce podobá označovanému. Čím více je tedy znak arbitrární, 

tím méně je potřeba sociální konvence k pochopení významu znaku.66 Dále pak rozlišil ještě 

indexy a symboly.  

 

2.1.2 Denotace   

Denotace je proces přiřazování významu k označovanému. Při denotativní analýze 

jsou textům přiřazeny první významy, které jsou k těmto zprávám obvykle přiřazovány.67 U 

konkrétního mediálního sdělení – např. u reportáže se soustředíme na to, kdo v reportáži 

vystoupil, co říkal, jak dlouho mluvil, jak vypadal apod. Součástí je i zaznamenání 

technických kódů. V případě reportáže např. práce s kamerou, u textových sdělení zase 

použitá gramatika.     

 

2.2 Druhý stupeň označování  

Ve druhém stupni označování jsou znakům přiřazovány určité emocionální a kulturní 

významy. To se odehrává ve dvou rovinách – konotace a mýty. Právě ony jsou nejčastějším 

způsobem tvorby významů v druhém stupni označování. V této rovině je interakce mezi 

znakem a uživatelem/kulturou nejvíc aktivní.68 Pokud je tedy konotace druhý stupeň 

významu označujícího, potom mýtus je druhý stupeň významu označovaného.69     

 
65 Je vytvořen na základě společenské konvence  
66 FISKE, John a John HARTLEY, 2003, s. 23 
67 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, s. 120 
68 FISKE, John, 1990, s. 91 
69 Tamtéž  
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2.2.1 Konotace  
 

V rovině konotace, na rozdíl od denotace, kdy jsou znaky rozklíčovány pouze 

v technickém smyslu, tedy je popsán pouze jejich reprezentativní objektivní význam, 

konotace přidává emocionální náboj. Konotace je tedy jev, kdy se znak propojí s city a 

emocemi jeho uživatele a s konvenčním vnímáním jeho kultury.70 V ten moment je znak 

ovlivněn nejen označovaným, ale i tím, kdo a v jaké společnosti tento znak interpretuje. 

Například fotografie v denotativní rovině je objekt, který je focen. V konotační rovině se ale 

soustředíme na to, jakým způsobem je tento objekt focen. Styl toho, jak mluvíme, jaká 

vybíráme slova apod. konotuje naše pocity. Uniforma vojáka vyjadřuje na denotativní rovině 

jeho hodnost, na konotační rovině ukazuje, s jakým respektem se k němu máme chovat. 

Znaky v konotační rovině tedy vyjadřují hodnoty, emoce, postoje a jsou subjektivní.71  

Důležité také je, že konotace je arbitrární, tedy specifická pro odlišné kultury, a to i 

přes to, že často má ikonické dimenze.72 Vzhledem k tomu, že navíc funguje na subjektivní 

úrovni vnímání, často dochází k záměně s denotací. Pokud je tedy konotace druhý stupeň 

významu označujícího, potom mýtus je druhý stupeň významu označovaného.73    

 

2.2.2 Mýty  
 

Na začátek je potřeba vysvětlit, že mýty z pohledu sémiotiky mají trochu jiný 

význam než mýty, jak je běžně chápeme – tedy nějaké vyprávění, příběh74 nebo legenda se 

symbolickým významem. Mýty ze sémiologického úhlu pohledu popisuje a vysvětluje 

Roland Barthes. Mytologie tedy studuje ideje, které mají určitou formu.75 Mýtus funguje na 

základě sémiologického řetězce – označující, označované, znak. Využívá k tomu dva 

sémiologické systémy: „systém lingvistický, jazyk (nebo způsoby reprezentace, jež se mu 

připodobňují), který nazvu řečí-předmětem, neboť je právě onou řečí, které se mýtus 

zmocňuje, aby vystavěl svůj vlastní systém; a potom mýtus sám, který nazvu metajazykem, 

neboť je jazykem sekundárním, v němž vypovídáme o tom prvním.“76  Jsou to příběhy, skrze 

které společnost chápe nebo vysvětluje nějaký prvek reality.  

 
70 FISKE, John., 1990, s. 86 
71 Tamtéž, s. 86-87 
72 Tamtéž, s. 87 
73 Tamtéž, s. 86 
74 Tyto příběhy se většinou nezakládají na pravdě. 
75 BARTHES, Roland., 2004, s. 111 
76 Tamtéž, s. 113 
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Je to kulturně a historicky ovlivněný způsob přemýšlení o nějaké problematice, její 

konceptualizace a následné porozumění.77 Primitivní mýty jsou například způsob přemýšlení 

o životě a smrti, lidech, bozích. Dnešní mýty jsou více sofistikované, společnost například 

nějakým mýtickým způsobem přemýšlí a nahlíží na mužství, ženství, rodinu, úspěch, vědu 

apod. Podle Barthese (2004) je to tedy řetězec souvisejících pojmů.  

Mýty se v čase a kultuře mění, jsou tedy historicky a kulturně podmíněné, navenek 

ale budí dojem přirozenosti a nedějinnosti. „Ocitáme se u samotného principu mýtu: mýtus 

přeměňuje dějiny na přirozenost. (…) Důvod, kvůli němuž je mytická promluva proslovena, 

je naprosto explicitní, avšak okamžitě je zafixován do jakési přirozenosti; není čten jako 

pohnutka, nýbrž jako příčina.“78 Fiske (1990) to vysvětluje na konkrétním případu mýtu 

ženskosti a mužnosti, tedy role žen a mužů ve společnosti. Ženy jsou chápány jako ty, které 

jsou starostlivější a více pečující než muži, s dětmi zůstávají doma, zatímco muži jsou ti, 

kteří se materiálně starají o rodinu a pracují. Tento mýtus ale vzniknul díky industrializaci 

v 19. století, kdy bylo potřeba přestěhovat pracující z venkova do měst, umístit co nejvíce 

lidí na co nejmenší místo, tím pádem se změnily i podmínky bydlení a děti už nemohly 

následovat své rodiče během práce, bylo proto potřeba vytvořit obraz pracujícího muže a 

pečující ženy, která zůstává doma s dětmi a její role je starat se o rodinu. Jak už bylo řečeno, 

mýty ale prochází evolucí79, proto je dnes výše popsaný mýtus ženskosti a mužnosti částečně 

už přežitý. Nastupují tak nové mýty jako svobodní rodiče, ženy zamřené na kariéru, 

stejnopohlavní rodiče nebo citliví muži.      

Moderní mýty si často ani neuvědomujeme, jejich primárním úkolem je vyvolat ve 

čtenáři pocit přirozené kauzality, jeho intence jsou naturalizované. Ve skutečnosti ale jde o 

sémiologický systém reprezentující určité hodnoty. V rovině mýtů je ale čtenář přijímá jako 

faktický systém.80 „Některé z nich navíc nejsou vůbec tak nevinné, jak se tváří, a mají za 

úkol skrývat různá společenská zla.“81  

Mýty slouží k tomu, aby naturalizovaly pohled na realitu dominantní kultury, její 

postoje, přesvědčení a hodnoty. Jinými slovy, aby objektivizovaly určitý pohled na svět. 

 
77 FISKE, John., 1990, s. 86 
78 BARTHES, Roland., 2004, s. 128 
79 Mýty se proměňují evolučně, nikoli revolučně. Proces změny je pozvolný, reflektuje proměnu společnosti 

a její potřeby. Nedochází tedy k odvržení celého mýtu, ale pouze k jeho změnám, náhradám částí mytického 

řetězce, které ztratily hodnotu. Mýty jsou dynamické, reflektují měnící se potřeby kultury, jejíž jsou součástí.   
80 BARTHES, Roland., 2004, s. 129-130 
81 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ, 2004, s. 264 
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Mýty tak mohou sloužit k zakrývání ideologických účelů znaků a kódů.82  

Podle Saussurovské teorie znaku Barthers (2004) popsal, jak mýty fungují. Aplikoval 

tak mechanismus označujícího a označovaného na kulturu v nejširším slova smyslu. V této 

rovině označování se tak samotný znak stává označujícím pro nějakou kulturně podmíněnou 

hodnotu, mýtus je tedy kulturní význam znaku.83 Z tohoto důvodu mýty nejsou univerzální, 

mění se v různých kulturách, v rámci nich pak nacházíme mýty dominantní, ale i mýty 

protikladné. Navíc samotný mechanismus mýtu umožňuje jeho nevinnou konzumaci 

příjemcem, protože v něm nevidí systém sémiologický, ale induktivní. „Vidí jakýsi kauzální 

proces tam, kde je pouze ekvivalence: vztahy mezi označujícím a označovaným jsou v jeho 

očích přirozené.“84  

 

2.2.3 Rétorické tropy 
 

Rétorické tropy jsou obrazná pojmenování. Patří k nim metafora, metonymie, 

synekdocha a ironie. První dva zmíněné tropy fungují na „analogii s jiným subjektem, 

synekdocha využívá asociace mezi celkem a jeho částí.“85 Jedná se o čtyři mody základního 

lidského myšlení, za pomoci kterých se snažíme zaujmout příjemce sdělení a zároveň 

zdůraznit souvislosti v textu, vysvětlovaný jev osvětlit a zařadit do nového kontextu.86  

Metafora je jazykový a literární konstrukt, který je vystavěn především na základě 

vnější podobnosti. „Metafora nahrazuje slovo výrazem z jiné roviny reality (nebo jiného 

diskurzu) a staví přitom především na podobnosti vzhledu, funkce či vlastnosti“87 Ze 

sémiotického pohledu metafora zahrnuje jedno označující odkazující k jinému 

označovanému. V paradigmatické rovině vybírá to označení, které je sice odlišné, ale ne 

natolik, aby čtenář nedokázal odhalit význam, zároveň hlavně díky obrazotvornosti nutí 

čtenáře hledat nové souvislosti a vyjadřuje neznámé pomocí známého.88    

Metafory pracují s naší každodenní realitou, často si ani neuvědomujeme, že je 

používáme a jaký je jejich původní význam. Platí přitom, že metafory nejsou přirozené, 

„naopak zvýznamňují sociální jevy (…), jež odráží dominantní hodnoty dané kultury.“89 

 
82 CHANDLER, Daniel, 2002, s. 144 
83 FISKE, John a John HARTLEY, 2003, s. 26 
84 BARTHES, Roland., 2004, s. 130 
85 SEDLÁKOVÁ, Renáta, 2014, s. 357 
86 KRAUS, Jiří., 2008, s. 102 
87 SEDLÁKOVÁ, Renáta, 2014, s. 357 
88 Tamtéž  
89 SEDLÁKOVÁ, Renáta, 2014, s. 358 
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V tomto smyslu jsou záludné, protože uživatelé si jejich význam zaprvé neuvědomují, 

zadruhé jejich znalost je součástí „zdravého rozumu“ a jejich užívání přispívá k udržení 

status quo dominantní třídy.  

Jak metafory fungují, je zřetelné třeba na prostorových metaforách „nahoře“ a 

„dole“. Když je použijeme ve smyslu „vyšší společenská třída“ a „nižší společenská vrstva“, 

přeneseme fyzikální odlišnost původního významu slov do společenské roviny. Toto 

rozlišení tkví v samotné lidské evoluci, jelikož z tohoto pohledu se člověk začal odlišovat 

od ostatních zvířat v momentu, kdy se naučil chodit vzpřímeně, proto je slovo „nahoře“ vždy 

vnímáno kladněji než „dole“. V dnešní společnosti je to klamně považováno za neutrální 

vyjádření. Dalším příkladem je přirovnání „čas jsou peníze“. Přirovnání času k penězům 

typické pro protestantskou pracovní etiku, která považuje produktivně nevyužitý čas za 

ztrátu peněz. Tato metafora má za úkol disciplinovat přemýšlení, které je typické pro 

ideologii pracovní kapitalistické společnosti.90  

Tyto všeobecně známe každodenní metafory formují naše přemýšlení, stávají se 

nástrojem, skrze který pohlížíme na svět. Na rozdíl od literárních metafor na sebe nepoutají 

tolik pozornosti a my tak nemáme potřebuje je dekódovat.91 I když se jeví jako přirozené, 

vždy jsou arbitrární.  

Na rozdíl od metafory, která skrývá svůj původní význam, metonymie fungují na 

jiném principu, svůj původní význam si ponechávají. „Metonymie vzniká přenesením 

pojmenování na skutečnost, která je s původní spjatá nějakou prostorovou, časovou, 

příčinnou nebo jinou věcnou souvislostí.“92 V příjemci evokuje celek, využívá přitom ale jen 

jeho část nebo jejich vzájemnou spojitost.93 Nejčastějším příkladem metonymie je 

synekdocha, která prezentujete celek pouze jednou jeho částí. Jak metonymie, tak 

synekdocha jsou součástí toho, k čemu odkazují, v příjemci ale budí dojem celku.94 „Síla 

rétorických figur je právě ve schopnosti zakrývat arbitrárnost a sémiotická analýza přispívá 

k odkrývání takových postupů. Základní otázka výzkumníka proto zní: Jaké rétorické tropy 

byly použity a jak omezují nebo jakým směrem posunují významy textu?“95 

 
90 FISKE, John, 1990, s. 94 
91 Tamtéž 
92 SEDLÁKOVÁ, Renáta. 2014, s. 358 
93 Např. Koruna značí monarchii; vlastní Picassa, znamená, že vlastní pouze jeho obraz; vláda neustoupí, 

znamená, že vládní představitelé neustoupí; Bílý dům neodpovídá, znamená, že prezident USA neodpovídá; 

Černobyl změnil pohled na jadernou energetiku, znamená, že událost výbuchu změnila tento pohled; apod.   
94 Např. obrázek kouře v nás evokuje, že někde hoří i když samotný oheň nevidíme  
95 SEDLÁKOVÁ, Renáta. 2014, s. 358  



 

 

19 

Výše popsané tři rétorické figury lze považovat za tradiční, naproti nim stojí poslední 

z nich ironie. Ta je charakteristická pro postmoderní myšlení. „Vyjadřuje totiž různost 

pohledů, jinakost, ustavičnou proměnlivost, textovou polyfonii, v níž se prolínají významy 

přímý i přesně opačný, doslovný, figurativní aj.“96  

 

2.2.4 Intertextuality 
 

Každý text vzniká v nějakém kontextu. Úkolem intertextuality je odhalit odkazy na 

jiné texty nebo přímo jiné texty uvnitř daného textu. K tomu je potřeba posuzovat text 

v širším diskurzu, kultuře a rámci použitého znakového kódu. Tento stupeň dekódování 

textu tudíž předpokládá jistou úroveň znalostí výzkumníka, protože musí být schopen 

rozeznat odkazy na jiné texty nebo přímo jiné texty v dekódovaném sdělení. „Použití 

intertextuality zpravidla ovlivňuje pluralitu významů a možnosti alternativního čtení a 

zvyšuje sémantický potenciál textu.“97 

 

2.2.4.1 Paradigmatická struktura textu  

Paradigmatická analýza nám umožňuje identifikovat různá paradigmata, která jsou 

využita k podtrhnutí zřetelného obsahu textu. Součástí analýzy je komutační test a binární 

opozice. Analýza se tedy především zaměřuje na výběr označujících, které jsou v textu 

obsaženy.  

Nástrojem této analýzy je tedy komutační test, který spočívá v pomyslném 

nahrazování znaků jinými, při čemž pozorujeme, jak se mění význam celého textu.98  Znaky, 

které text využívá, mají podtrhnout určitou paradigmatickou rovinu, kterou text vyjadřuje, 

pokud bychom znak vyměnili za jiný, celý text dostane odlišný význam. Proto je třeba se 

ptát, proč byl v tomto kontextu využit právě tento znak, apod.  

Dalším nástrojem je tzv. binární opozice, která spočívá v tom, že lidské myšlení je 

strukturováno v protikladech, které vytváří smysl a uspořádání světa. „Analýza binárních 

opozic je vodítkem, které nás posouvá směrem k odhalení ideologické roviny textu.“99  

 

 
96 KRAUS, Jiří., 2008, s. 103 
97 SEDLÁKOVÁ, Renáta. 2014, s. 360 
98 Tamtéž  
99 Tamtéž, s. 362 
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2.2.5 Syntagmatická struktura textu 
 

Syntagmatická struktura textu je zkoumána pomocí analýzy narativu. Narativ lze 

chápat jako „kompoziční postup pro uspořádání prvků při zachycení děje slovními 

(jazykovými a suprasegmentálními), popř. dalšími (obrazovými, hudebními, aj.) výrazovými 

prostředky, a to tak, že obsah sdělení – ať už faktický, nebo fiktivní – je prezentován jako 

propojený sled událostí.“100 Jak uvádí Sedláková, analýza narativu pohlíží na text jako na 

strukturovaný celek, který byl vytvořen složením jednotlivých částí, jejich zakódováním, 

které vede k účelnému manipulování se sdělením s ohledem na potřeby vypravěče. „Analýza 

narativu vychází z předpokladu kauzální výstavby díla, ve kterém jednotlivé motivy na sebe 

logicky navazují a vytvářejí řetězec událostí, mezi nimiž je příčinná souvislost.“101     

Aby tato analýza mohla být provedena, musí být text vystaven na základě narativního 

charakteru, tedy musí mít určitou strukturu vyprávění – obvykle úvod, stať a závěr.102  

 

2.3 Třetí stupeň označování  
 

„Analýza třetího stupně označování spočívá v odhalení ideologického pozadí 

sdělení. Klíčová otázka, kterou by si na této rovině analýzy měl badatel klást, zní: Jakou 

ideologii text šíří?“103 Odhalení ideologie textu je částečně odkryto už při druhém stupni 

označování, kdy identifikujeme kódy textu, popisujeme rétorické tropy, konotace, apod. 

Použité znaky v textu mají čtenáře navést k preferovanému čtení a interpretování textu. „Jde 

o jednu z možností, jak text interpretovat, ovšem o variantu upřednostňovanou jeho 

tvůrcem.“104  

Do textu je zakódován návod preferovaného čtení, který je v souladu s dominantním 

společenským a kulturním diskurzem, platnou legislativou nebo zájmem mocenských elit.  

Sedláková navrhuje další otázky, které mohou pomoci k odhalení ideologického 

pozadí textu. Jsou jimi např.: 

• „Jaké subjekty/objekty jsou v textu zdůrazněny a jaké naopak potlačeny nebo se 

s nimi vůbec nepracuje? 

 
100 REIFOVÁ, Irena. 2004, s. 159  
101 SEDLÁKOVÁ, Renáta. 2014, s. 372 
102 REIFOVÁ, Irena. 2004, s. 159  
103 SEDLÁKOVÁ, Renáta. 2014, s. 376 
104 Tamtéž, s. 377 
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• Zahrnuje sdělení nějaké kódované významy, pro jejichž dekódování je nezbytná 

znalost určité kultury? 

• Jaké postupy text používá ve snaze naturalizovat vlastní perspektivu? 

• Z pohledu koho je text vystavěn, kdo je jeho tvůrce a komu slouží? 

• K jakým čtenářům se obrací? 

• Do jaké míry je text ideologicky uzavřený, nebo dovoluje alternativní interpretace  

jiné typy čtení (dominantní, opoziční, dohodnuté)?“105  

 
105 SEDLÁKOVÁ, Renáta. 2014, s. 376 
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3. Metodologický rámec 

3.1 Sběr dat  

 

Řetězové e-maily, které kolovaly před druhou přímou prezidentskou volbou a 

s obsahem vztahujícím se k Miloši Zemanovi nebo Jiřímu Drahošovi, byly shromážděny 

především díky reportérovi Janu Novákovi, který je sbíral pro účely reportáže „Pošli to dál“ 

pro pořad 168 hodin z 28. 1. 2018. E-maily mu po výzvě na Facebooku zasílali buď přímo 

jejich příjemci, nebo osoby jim blízké, tedy většinou děti seniorů, v jejichž schránkách e-

maily končí. Databázi řetězových e-mailů shromažďoval v období od 25. 1. 2018 do 15. 3. 

2018. Celkovou databázi řetězových e-mailů autorce následně poskytl pro účely diplomové 

práce. Dohromady poskytl zhruba přes stovku e-mailů, které bylo potřeba následně 

vyfiltrovat, jelikož se často týkaly jiných prezidentských kandidátů nebo se velmi často 

netýkaly ani prezidentských voleb. E-maily, které se vůbec nevztahovaly k volbám, tvořily 

valnou většinu celé databáze. Dále několik jednotek řetězových e-mailů poskytl ředitel 

centra pro seniory Elpida Jan Hrabě. Tyto e-maily bylo potřeba rovněž vytřídit. Zbytek 

autorka získala za pomoci výzvy na jejím soukromém Facebooku a z veřejně dostupných 

zdrojů, především tedy z internetu, respektive z některých článků na serveru iRozhlas, které 

se této problematice věnovaly.  

E-maily byly následně filtrovány na základě data (pokud ovšem bylo uvedeno, 

případně šlo dohledat) a podle relevantnosti pro účely diplomové práce, tedy podle toho, zda 

se jejich obsah dá spojit s prezidentskou volbou a zda se vztahuje k jednomu z kandidátů, 

tedy Miloši Zemanovi nebo Jiřímu Drahošovi. To bylo provedeno především pomocí 

klíčových slov. Šlo zejména o klíčová slova: Miloš Zeman, Jiří Drahoš, prezident, volba, 

hrad. Po aplikaci těchto klíčových slov autorka získala nepatrný zlomek z původního 

objemu databáze řetězových e-mailů v řádu necelých dvou desítek e-mailů. Autorka 

následně vybrala pro účely diplomové práce reprezentativní vzorek 10 e-mailů. Jejich výběr 

byl proveden tak, aby autorka mohla analyzovat různé typy sdělení, protože některé e-maily 

se velmi často svým obsahem podobaly. To se týkalo zejména e-mailů vztahujících se 

k Jiřímu Drahošovi. Autorka tak považuje vybraných 10 e-mailů za průřez toho 

nejzajímavějšího z hlediska formy a obsahu a má za to, že vybrané e-maily zrcadlí jednak 

poměr celkového kolujícího obsahu řetězových e-mailů zejména mezi prvním a druhým 

kolem prezidentských voleb, který se vztahoval k osobám Miloše Zemana a Jiřího Drahoše 

a také, že dostatečně reprezentují všechna vyznění e-mailů, která se v souvislosti s těmito 
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dvěma kandidáty vyskytovala.     

 

3.2 Sémiotická analýza  
 

Získané e-maily byly následně analyzovány prostřednictvím kvalitativního 

výzkumu, pomocí kterého lze získat intenzivnější a podrobnější výsledky (v porovnání 

s kvantitativní analýzou).106 Umožňuje zaměřit se na menší zkoumaný vzorek a odhalit nové 

skutečnosti prostřednictvím induktivního postupu. Pro tuto práci byla konkrétně zvolena 

sémioticko-strukturální analýza, jejíž cílem je odhalit uspořádání textu a vypovídat o jeho 

významu.107 Sémiotická analýza umožňuje zkoumat text v celé jeho komplexnosti, zároveň 

se však zaměřuje i na jednotlivé prvky, ze kterých je sdělení složeno, a snaží se odpovědět 

na to, jaký význam tyto prvky a celé sdělení mohou mít, a to v rovině zjevné (explicitní), ale 

i skryté (symbolické).108 Tato analýza však nedokáže interpretovat všechny významy 

sdělení, protože ty si do textu a jeho vnímání vkládá sám čtenář na základě svých osobních 

znalostí a kulturních konotací. Tento druh analýzy se tedy soustředí na text, nikoli na jeho 

tvůrce a příjemce. Z tohoto důvodu se autorka věnovala i jazykové analýze textu. Řetězové 

e-maily ve svých sdělení často používají nevšední výrazy, neologismy, často i slova, která 

si autor sám vymyslel. Použitý jazyk má bezesporu za úkol působit na příjemce určitým 

způsobem a proto jazyková analýza pomůže lépe rozkrýt mechanismy používané autorem a 

zároveň i odhalit skryté významy textu. Výsledkem této analýzy pak je jedno z možných 

vyznění, které chtěl tvůrce komunikovat a které zřejmě odhalí i jeho příjemci. Nelze to ale 

říct s jistotou, pro takovéto tvrzení bychom museli konfrontovat přímo tvůrce textu a jeho 

příjemce.109     

Konkrétní zvolená metoda analýzy je vytvořena na základě třístupňového 

označování. Tato sémioticko-strukturální analýza pracuje se třemi úrovněmi vytváření 

významu, tzv. třemi stupni označování. První stupeň označování spočívá v denotaci sdělení, 

identifikaci hlavních a vedlejších znaků a jejich vzájemných vztahů a identifikaci použitých 

kódů. Druhý stupeň označování spočívá v konotaci možných významů, identifikaci mýtů, 

rozboru paradigmatické a syntagmatické struktury textu apod. Ve třetím stupni označování 

jsou textu přidělovány ideologické rámce sdělení. V rámci této analýzy bude kladen i důraz 

 
106 HENDL, Jan a Jan JIRÁK., 2001, s. 53 
107 SEDLÁKOVÁ, Renáta. 2014, s. 330 
108 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ, 2010, s. 118 
109 SEDLÁKOVÁ, Renáta. 2014, s. 331 
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na lexikální stránku textů, tedy jazykový obsah sdělení. Zaměřovat se bude zejména na 

nevšední tvary slov nebo neologismy a bude mít ambici odhalit, jakým způsobem mají 

působit na příjemce, protože už samotný jazyk, který autor ke svému sdělení použil, může 

mít určitou roli. Autor skrze něj do jisté míry určuje, jak bude příjemce text vnímat a jeho 

vyznění. Poslední dílčí částí analýzy bude dekódování grafických postupů v textu.  

Autorka se při tvorbě analýzy inspirovala postupem, který vytvořila a popsala Renáta 

Sedláková v knize Výzkum médií (2014). Je potřeba ale brát v potaz, že aplikaci analýzy na 

konkrétní sdělení je vždy potřeba uzpůsobit danému textu, proto v následující analytické 

části lze pozorovat odchylky od popsané teorie.   

Cílem této analýzy je rozklíčování obsahu textů, porozumění prostředkům, které 

používají ke komunikaci. Snahou této práce je také řetězové e-maily detailně rozebrat, 

analyzovat a popsat jejich prvky a odhalit mechanismy, které využívají. Cílem práce je 

zodpovězení čtyř hlavních otázek: (V1) Jakým způsobem persvazivně působí řetězové e-

maily na příjemce? (V2) Jakým způsobem vykreslují řetězové e-maily oba kandidáty? (V3) 

Jaké grafické postup jsou v e-mailech používány? (V4) Jakým tématům se nejčastěji řetězové 

e-maily věnovaly? 
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4. Analytická část  
 

4.1  Mediální kontext prezidentské volby  

V lednu 2018 se v České republice konala historicky druhá přímá volba prezidenta. 

Role médií hraje při tomto druhu volby mnohem zásadnější roli, jelikož prostřednictvím nich 

mohou kandidáti působit přímo na voliče. Skrze média tak kandidáti spoluvytvářejí svůj 

mediální obraz.  

Mediální image je důležitá hlavně z toho důvodu, že „nese určité poselství, které 

aspiruje na to, aby formovalo veřejné mínění skrze specifický jazyk médií, který v zásadě 

využívá princip zvětšovacího skla a nafukuje tak jakékoli běžné charakteristiky do 

hyperreálné podoby. Médii komunikovaná politika představuje vedle agendy showbusinessu 

nejilustrativnější potvrzení empirické funkčnosti tohoto mechanismu, ve kterém znak 

ne/zastupuje nic.“110 Proto aby voliči jednoduše pochopili, co jim politik chce sdělit, mohli 

se s ním ztotožnit a následně mu dát i svůj hlas, jsou dnes najímány PR a mediální agentury, 

které mediální obraz politika pomáhají vytvářet. Nepřímo se tak stávají tvůrcem samotné 

politiky.111  

Počínaje obdobím po druhé světové válce se politika postupně začala stávat 

performací112. Život politiků se stává performací, „ve které ‚hrají‘ a, a současně ‚sledují‘ 

druhé ‚herce‘, respektive nasazují místo sebe mediální obrazy a sledují, jak úspěšně soupeří 

s obrazy svých kolegů.“113 Společnost a politika též se tedy spektakularizovaly, což je nejvíce 

patrné právě před volbami, kdy nejvíce záleží na tom, jak moc je politik zdatný v této hře. 

„S jistou nadsázkou lze říci, že pozdněmoderní politik stále více slouží svému obrazu, a stále 

méně svým voličům, kteří ovšem stále více věří mediálním obrazům a stále méně skutečným 

politikům. Z politické krajiny se stává mediální krajina, z prezentace programových tezí 

spektakulární hra, soutěž mezi prodejci politikova obrazu.“114 Pokud tedy shrneme, co si 

představit pod pojmem mediálního obrazu, lze říci, že to je kombinace spektakularizace, 

komodifikace politiky/politika, estetizace a narcizace.115 Zároveň význam mediálního 

obrazu je velmi zásadní, jde o klíčový prvek v interakci mezi kandidátem a voličem a 

 
110 VOLEK, Jaromír., 2013, s. 7 
111 Tamtéž  
112 Ve smyslu Kershawovy teorie performativní společnosti (1992) 
113 VOLEK, Jaromír., 2013, s. 9 
114 Tamtéž, s. 10 
115 Tamtéž, s. 11  
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různými typy komunikačních kanálů. „Obecně tak platí, že má mediální obraz politika přímý 

vliv na veřejné mínění, respektive promítá se ve výzkumech voličských postojů, které pak 

dále posuzují nebo oslabují pozici daného subjektu.“116 

Do druhého kola volby se dostal prezident Miloš Zeman, který obhajoval druhé 

volební období, a politikou nedotčený vědec Jiří Drahoš. Oba kandidáti v médiích více či 

méně aktivně vystupovali, snažili se ovlivnit svůj mediální obraz a přitáhnout voliče na svou 

stranu.   

Průzkumy veřejného mínění z kraje roku 2017 převážně ukazovaly na Miloše 

Zemana jako na těsného vítěze117. Z pohledu médií se na volbu zaměřila Semantic Vision118. 

Jejich mediální analýza se soustředila na to, kdo z kandidátů má v mediích jaký prostor, jak 

o něm média informují a jaké narativy se vyskytují v souvislosti s kandidáty. „Podle 

zkušeností Semantic Visions o volebních výsledcích rozhoduje všeobecná známost kandidátů 

(jak moc se o nich v médiích píše), jejich emoční náboj (poměr pozitivních a negativních 

zmínek v médiích) a v konečné fázi kampaně i vzájemná dynamika jejich emočních 

nábojů.“119 V druhém kole se navíc bojuje o nerozhodnuté voliče, kteří se často rozhodují 

na poslední chvíli a více na základě emocí.120 Autor průzkumu František Vrabel z analýzy 

dat vyvodil, že ani těsně před druhým kolem nebylo jasné, kdo bude vítěz. Naopak 

predikoval, že větší volební účast bude nahrávat k vítězství Jiřímu Drahošovi. Jak už víme, 

nakonec byla volení účast poměrně vysoká – 66,6 %121 a s poměrně těsným náskokem 

necelých 3 % vyhrál a post prezidenta obhájil Miloš Zeman.   

Jak tedy vypadal mediální obraz Jiřího Drahoše a Miloše Zemana při volbě 

prezidenta a do jaké míry ovlivnil výsledek voleb? Společnost STEM/MARK dělala v půlce 

prosince 2017 průzkum veřejného mínění a mimo jiné z něj vyplynulo, že mediální obraz 

byl nejlépe hodnocen u Jiřího Drahoše. Zatímco obraz Miloše Zemana byl až na páté příčce, 

přestože se prezident do té doby aktivně nezapojoval do prezidentských debat s ostatními 

kandidáty s odvoláním na to, že nedělá žádnou kampaň. Z průzkumu také vyplynulo, že 

 
116 VOLEK, Jaromír., 2013, s. 16 
117 ČTK. Průzkum CVVM: první kolo by vyhrál Zeman s 32 procenty. Čtvrtina lidí neví, koho volit [online] 

22. 12. 2017. 
118 VRABEL, František. Co říkají velká data o druhém kole volby prezidenta [online]. 25. 1. 2018 
119 Tamtéž  
120 Tamtéž  
121 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018. Volby.cz [online]. [cit. 2021-03-06]. 

Dostupné z: https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe2?xjazyk=CZ  
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ideální prezident by měl symbolizovat a dodržovat určité morální hodnoty a postoje. Zde si 

také vedl o poznání lépe Jiří Drahoš než Miloš Zeman. Respektive v těch nejdůležitějších 

atributech, jako jsou morální autorita a pevný charakter se umístil na prvním místě.  

4.1.1 Témata prezidentské volby  

Jaká témata rezonovala tedy prezidentskou volbou 2018? Prezidentským kláním se 

podrobně zabývá Jakub Šedo a kol. v knize České prezidentské volby v roce 2018. Z této 

publikace vyplývá, že po obsahové stránce kampaně kandidátů hlavně seznamovaly s jejich 

životními příběhy, jelikož průzkumy ukázaly, že ještě v listopadu 2017 až 50 % respondentů 

neznalo některé kandidáty. Tato debata byla často dovedena až do absurdní roviny, kdy se 

například řešily (především na dezinformační scéně) nedioptrické brýle Jiřího Drahoše, které 

měly symbolizovat jeho faleš. Oproti tomu Miloš Zeman až do druhého kola ostentativně 

tvrdil, že žádnou volební kampaň nevede, a tak ani nechodil do žádných debat s ostatními 

kandidáty, zatímco běžela billboardová kampaň „Zeman znovu 2018“122 a prezident jezdil 

po krajích. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí opakovaně 

upozorňoval na to, že by se výjezdy do krajů měly započítat do 50 milionového limitu na 

volební kampaň.123   

Mediální obraz kandidátů, jak bylo popsáno výše, je tvořen skrze média. V dnešní 

době od nich bezesporu nelze oddělit i dezinformační weby, stránky a částečně i řetězové e-

maily. Analýzu tohoto prostředí v souvislosti s prezidentskou volbou udělal Prague Security 

Studies Institute.124 Z nej vyplynulo, že k masivnímu nárůstu dezinformací došlo v době 

mezi prvním a druhým kolem voleb. K nejzmiňovanějším námětům dezinformací podle 

průzkumu patřily tyto: Jiří Drahoš je kandidátem ovládaným zákulisními hráči, Jiří Drahoš 

byl spolupracovníkem StB, Jiří Drahoš hodlá přijmout migranty podle unijních kvót, Karel 

Gott podpořil Miloše Zemana, příznivci Miloše Zemana nemusejí volit v prvním kole voleb. 

Autoři výzkumu dodávají, že s výjimkou dezinformací zpochybňujících morální kredit 

Jiřího Drahoše byly dezinformace postaveny na tématech, které do volební kampaně přinesl 

někdo jiný, například jiní kandidáti. Tyto dezinformace byly také masivně šířeny 

 
122 Kampaň „Zeman znovu 2018“ nebyla oficiálně uspořádána prezidentem Zemanem, nicméně měla stejný 

vizuál jako oficiální facebooková stránka Miloše Zemana jakožto kandidáta na prezidenta. Billboardovou 

kampaň udělal Spolek přátel Miloše Zemana, tudíž náklady na celorepublikovou billboardovou kampaň 

nemusely bát oficiálně započítány do stanoveného limitu pro kampaň  
123 ŠEDO, Jakub a kol., (2018), s. 114 
124 SYROVÁTKA, Jonáš a Jaroslav HROCH. ČESKÉ VOLBY V ÉŘE DEZINFORMACÍ: Prezidentské 

volby 2018 [online]. 2018, [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: https://www.pssi.cz/download//docs/8406_502-

prezidentske-volby-2018-analysis-cj.pdf  
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prostřednictvím řetězových e-mailů.   

Nejvíce ze všech témat ovšem prezidentskou volbou rezonovalo téma migrace. 

Objevovalo se na dezinformačních webech, v řetězových e-mailech, ale především také 

v kampaních samotných kandidátů. Například billboardy s Milošem Zemanem a nápisem 

„Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše! Volte Zemana!“. Roli tohoto velmi silně 

emočně postaveného tématu bezprostředně po volbách komentoval politolog Tomáš Lebeda 

v rozhovoru pro Hospodářské noviny a označil jej i za jeden z důvodů výhry Miloše Zemana. 

„Silným prvkem byla mobilizační kampaň, billboardy a téma migrace. To přivedlo k urnám 

řadu sympatizantů Miloše Zemana, který navýšil svou podporu zejména v českém pohraničí. 

Mobilizoval i nevoliče z prvního kola. A tradiční vrstvy−venkov, periferii v rámci celé země 

i krajů, méně vzdělané lidi a podobně.“125 I když volby probíhaly v době, kdy migrační krize 

v Evropě už nekulminovala, přesto toto téma opanovalo značnou část jak mediálního 

prostoru, tak především prostředí dezinformačních webů a řetězových e-mailů. Tento narativ 

měl za úkol jediné, hluboce se nám vrýt do paměti a zanechat emocionální stopu.  

 

4.2 Analýza řetězových e-mailů  
 

V následující kapitole bude prostřednictvím sémiotické analýzy rozebráno 10 

konkrétních řetězových e-mailů kokujících před prezidentskou volbou. Autorka vybrala e-

maily na základě potřeb diplomové práce, tedy průřez toho nejzajímavějšího z pohledu 

sémiologie. Zkoumaný vzorek 9 e-mailů proti Jiřímu Drahošovi a 1 e-mailu proti Miloši 

Zemanovi zároveň reprezentuje víceméně reálný poměr, v jakém řetězové zprávy před 

prezidentskou volbou kolovaly. Vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace 

Kamil Kopecký v rozhovoru pro iRozhlas uvádí, že tento poměr vypočítali a došli 

k výsledku 30:1.126  

 

 

 
125 MENŠÍK, Jan a Jan WIRNITZER. Zeman úspěšně pracoval se strachem z migrace. Ten je o to silnější, že 

je v něm málo rozumu a osobní zkušenosti, říká politolog. Hospodářské noviny [online]. 2018 [cit. 2021-04-

03]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66030970-zeman-uspesne-pracoval-se-strachem-z-migrace-ten-je-

o-to-silnejsi-ze-je-v-nem-malo-rozumu-a-osobni-zkusenosti-rika-politolog  
126 GOLIS, Ondřej. E-mailové lži. Předvolební dezinformace psali a šířili lékař, advokát, důchodce nebo 

farmář. IRozhlas.cz [online]. 9. 2. 2018 [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/dezinformace-e-mail-prezident-volby-drahos-zeman_1802090600_ogo  
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4.2.1 Řetězový e-mail 1 

Řetězový e-mail s názvem: „Tak tedy systematicky bod po bodu důvody, proč 

ne/volit Jiřího Drahoše“, původní znění e-mailu viz „Příloha č. 1“. 

    Tento řetězový e-mail koloval ve schránkách příjemců od 20. 1. 2018, což lze 

dovozovat z data přeposlání, tedy pouhých 6 dní před druhým kolem prezidentské volby. O 

autorovi se z textu dozvíme jen to, že je to zřejmě žena, jelikož v textu píše v ženském rodu. 

Pokud ale po původu textu zkusíme pátrat, zjistíme, že jeho původní verze je na stránkách 

svobodny-svet.cz a autorkou textu je Lucie Provazníková.127 Článek také koloval ve 

schránkách elektronické pošty už o den dříve, než byl vydán oficiálně na webu.  

Před samotným textem je ještě poznámka zřejmě jednoho z přeposílatelů o tom, že 

po přečtení textu změní názor i ti, kteří jsou už rozhodnuti volit Drahoše. Také je zde výzva 

k pozornému čtení a poznámka o tom, že v textu chybí zmínka o přátelství Jiřího Drahoše 

(dále jen JD) a Kalouska.  

Graficky je text členěn přehledně do oddílů, které vždy odděluje nadpis. Nadpis se 

dá považovat za argument voličů, kteří se spíše přiklánějí k volbě JD, respektive chtějí volit 

proti Miloši Zemanovi (dále jen MZ). Text pod nadpisem pak tento argument vyvrací. 

Zhruba polovina textu se věnuje problematice migrace, což autorka zřejmě považuje za 

velmi důležité s přihlédnutím k tomu, kolik textu tomu věnovala.  

Na některé konkrétní pasáže je dán důraz pomocí tučného písma, v některých 

případech jsou citace textu červené s tučným písmem. Na ty chce autorka textu upoutat 

zvláštní pozornost. Barvy na nás bezprostředně působí a vyvolávají v nás různé city a 

emoce.128 „Psychologie zastává názor, že účinek barev je dán jejich spojením se světem 

kolem nás (modrá obloha, červená krev).“129 Konkrétně červená je v různých kulturách často 

považována za nejdůležitější barvu vůbec.130 Hrála roli při rituálních obřadech a její význam 

a důležitost byla často spojována s podobenstvím s krví. „Červená barva znamená také 

agresi nebo provokaci. V býčích zápasech se používá ke dráždění býků.“131 V rámci psaného 

textu na sebe červené písmo tedy připoutá pozornost a vyjadřuje důraz a důležitost 

 
127 PROVAZNÍKOVÁ, Lucie. Proč je Drahoš (ne)volitelný. Svobodný svět [online]. 21. 1. 2018 [cit. 2021-

04-12]. Dostupné z: https://www.svobodny-svet.cz/5650/proc-je-drahos-ne-volitelny.html  
128 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ (2004), s. 196 
129 Tamtéž, s. 197 
130 Tamtéž 
131 Tamtéž  
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konkrétního sdělení. V tomto řetězovém e-mailu se jedná o čtyři citace týkající se 

problematiky migrace a islámu. Konkrétně jsou to vybrané pasáže z tzv. Výzvy vědců132, 

která ve svém původním znění apeluje na etnickou a rasovou nesnášenlivost. Autorka tím 

zřejmě chce vyjádřit důležitost konkrétních citací a zejména potom tyto citace rozporuje a 

označuje je jako nepochopení daného problému.   

Autorka v textu používá některé konkrétní znaky, které v textu mají působit na 

čtenáře persvazivně. Které konkrétní to jsou a jaký je jejich význam je popsáno níže. 

• „Lepšolidi“   

• „Vítač“ 

• „Profesůrek“ 

• „Vědátor“ 

• „Makrela“ 

• „Makarón“ 

• „Sebík Kurz“ 

• „Ďábláh“ 

V textu se několikrát objevuje slovo „lepšolidé“, „lepšolidové“. Tento výraz je 

neologismus, který se začal objevovat hlavně na dezinformačních webech, jak uvádí slovník 

Čeština 2.0.133 Tento slovník autorka použila, jelikož některé neologismy používané 

v řetězových e-mailech nedohledala v odborné literatuře. Slovník shromažďuje a vysvětluje 

novotvary, slangové výrazy nebo jinak zajímavé výrazy. Čeština 2.0. uvádí, že tímto pojmem 

je označován „člověk, který se považuje za lepšího než ostatní; jako lepšolidé/lepšolidi jsou 

označováni liberálové z velkých měst (tzv. pražská kavárna).“134 Výraz budí spíše negativní 

konotace a má ukázat na povyšování se a elitářství označeného jedince.  

Výraz „vítač“ lze chápat podle slovníku Čeština2.0 ve dvou rovinách. Buď jako 

„placeného příznivce, který v rámci organizované skupiny vítá toho, na koho mu ukáží“135, 

nebo jako „člověka s až nekriticky vstřícným přístupem k islámské kultuře a migraci“136. 

 
132 Vědci proti strachu a lhostejnosti. Vyzvavedcu.cz [online]. 2015 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: 

https://www.vyzvavedcu.cz/  
133 Heslo lepšočlověk, in: https://cestina20.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://cestina20.cz/slovnik/lepsoclovek/.  
134 tamtéž 
135 Heslo vítač, in: https://cestina20.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://cestina20.cz/slovnik/vitac/.  
136 tamtéž 
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Význam slova jakožto osoby, která je určena k vítání někoho byl zaznamenám už v roce 

1922.137 Jak ale píše Kedroň ve svém článku z roku 2018, kdy toto slovo naprosto opanovalo 

prezidentské volby, výskyt tohoto slova s novým významem lze vnímat někdy od roku 

2015/2016, kdy se začalo používat hlavně v internetových diskuzích. Je to označení 

expresivní až hanlivé pro osobu, která vítá uprchlíky a schvaluje jejich přijímání.138 Výskyt 

slova zhruba od roku 2015 se tedy překrývá s vrcholící migrační krizí v Evropě, boom 

v používání ale přišel až v roce 2017 a to především v souvislosti s kampaní prezidentských 

kandidátů.139  

Autorka používá ve vztahu k JD zdrobnělinu slova profesor, tedy „profesůrek“. 

Podle Slovníku spisovného jazyka českého Ústavu pro jazyk český slovo profesor označuje 

akademický titul, také se používá jako označení vysokoškolského učitele. V tomto smyslu 

má zdrobnění slova zesměšňující až hanlivý význam. Autorka použitím tohoto slova 

demonstruje opovržení elitami, možná i vzděláním jako takovým. 

Podobně jako u přechozího slova „profesůrek“ autorka používá ve vztahu k JD slovo 

„vědátor“. Jak uvádí Slovník spisovného jazyka českého ÚJČ, jde o hovorový výraz, který 

má zpravidla negativní, respektive hanlivý význam. Opět se tak autorka snaží shodit 

kvalifikaci JD. 

Dále je v textu zmínka o německé kancléřce Angele Merkelové a francouzském 

prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Autorka v textu píše: „Německo má Makrelu 

s názorem“. Z textu lze odvodit, že Makrela s velkým M není makrela obecná, tedy „mořská 

ryba s chutným masem“140, nýbrž německá kancléřka. Autorka využila fonetické podobnosti 

příjmení Merkel se slovem makrela. Snahou je tedy opět dehonestovat autoritu a osobu 

kancléřky. Dále autorka píše: „Francie má Makaróna s názorem“. Z kontextu lze opět 

vydedukovat, že Makarón s velkým M nelze v textu chápat doslovně, tedy jako „druh 

strojem vyráběné těstoviny (rourkovitého tvaru) z pšeničné mouky“141, ale jako označení pro 

francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Autorka opět využila fonetické podobnosti 

 
137 KEDROŇ, Radek. Ohledáno a sečteno. Vítač se stal vítězem prezidentských voleb 2018.  
138 LIŠKOVÁ, Michaela., 2018  
139 Tamtéž  
140  Heslo makrela, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=makrela&sti=EMPTY&where=full_text&hsubstr=no  
141 Heslo makarón, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=makar%C3%B3n&sti=EMPTY&where=hesla&hsub

str=no.  
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jména Macron se slovem makarón. Označení je opět pejorativní a zesměšňuje osobu 

prezidenta, když ho přirovnává k druhu těstoviny, která je navíc specifická tím, že je dutá. 

V češtině se často ve slangu používá slovní spojení „být dutý“142, což v přeneseném slova 

smyslu znamená, že daný člověk nic neví. Autorka možná tak mohla narážet a shazovat 

osobu Emmanuela Macrona tímto směrem.  

Dále se autorka zmiňuje i o rakouském kancléři Sebastianu Kurzovi. „I ten Sebík 

Kurz (rakouský kancléř, 31 let) má za sebou 7 let aktivní politiky.“ Autorka používá křestní 

jméno kancléře ve zdrobnělé podobě, což se běžně dělá u dětí, když je oslovujeme. Nicméně 

v tomto případě autorka chce zdůraznit nízký věk kancléře, proto místo Sebastian používá 

Sebík.  

V souvislosti s knězem Tomášem Halíkem autorka používá označení „ďábláh“. Toto 

slovo nelze dohledat v žádném slovníku, je to tak zřejmě novotvar vytvořený přímo 

autorkou. Lze dedukovat, že pokud nejde o překlep, tak slovo ďábláh vzniklo spojením dvou 

slov, a sice slova ďábel a Alláh. Ďábel je dle Slovníku spisovné jazyka českého 

z náboženského hlediska „nadpřirozená bytost obývající peklo, zosobňující zlo, nepřátelská 

člověku“143 a také v přeneseném slova smyslu expresivní označení pro někoho, kdo je „živý, 

bujný, divoký, zlý člověk“144. Alláh je zase jediným bohem islámu. Spojení těchto dvou slov 

v pojem ďábláh tak má nejspíše konotovat až zrůdnost dané osoby, která má špatné 

vlastnosti, a navíc je stoupencem islámského náboženství, respektive zastáncem islámské 

ideologie. Respektive lze se domnívat, že autorka v tomto případě využívá i intertextuality 

a odkazuje na Halíkovy postoje vůči migraci, respektive na to, že Halík dlouhodobě hovoří 

o tom, že bychom měli být k uprchlíkům solidární a poskytovat jim azyl. Tento postoj 

autorka shazuje označením „ďábláh“.  

V denotativní rovině lze tedy text chápat jako jednoznačně namířený proti osobě JD, 

respektive proti jeho volbě jakožto prezidenta republiky, a naopak nahrává ve prospěch MZ.  

Při analýze druhého stupně označování si nelze nevšimnout některých slovních 

 
142 Heslo dutý, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=dut%C3%BD&sti=13272&where=full_text&hsubstr=no.  
143 Heslo ďábel, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=%C4%8F%C3%A1bel&sti=8767&where=full_text&hsubstr=no.  
144 Tamtéž  
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spojení, které autorka použila. Jsou jimi: 

• „Pražská kavárna“ 

• „Papagájská hesla“ 

• „Hadra na hlavu“ 

• „Bubák z TOPky“ 

• „Zelenomarxistické psycho“ 

Lexém „pražská kavárna“ má poměrně dlouhou historii. Lze ho chápat jako 

metonymii, viz kapitola Rétorické tropy. Významem a původem tohoto slovního spojení se 

zabývá Schmid (2020). Ten uvádí, že do roku 1989 se toto slovní spojení vyskytovalo ve 

svém původním významu, tedy jako označení místa v Praze, kam lidé chodí na kávu. 

Nicméně už v totalitních režimech, které v tuzemsku panovaly ve 20. století, lze podle 

Schmida pozorovat negativní konotace spojené se samotným slovem kavárna. To lze 

například ilustrovat na slavném komunistickém budovatelském hesle: „Povaleči z kaváren 

do polí a továren“. Použití slova v tomto smyslu má jednoznačně negativní konotace a má 

ukázat na to, že lidé v kavárnách nevytvářejí žádné opravdové hodnoty, které jsou potřeba 

pro budování socialismu. Schmid dále uvádí, že na začátku tisíciletí spojení pražská kavárna 

začalo být více používáno v souvislosti s politikou. Výskyt lze pozorovat u Václava Klause 

staršího, později pojem „pražská kavárna“ používala samotná ODS. Jak dále mapuje 

Schmid, výskyt tohoto lexému se významně váže k MZ, konkrétně k rozhovoru z roku 2014, 

kde tento výraz několikrát použil. „…Miloš Zeman přenesl lexém PK z periferie přímo do 

centra společensko-politického diskurzu v České republice.“145 Od této doby se výraz začal 

poměrně běžně používat. Přesná interpretace tohoto slovního spojení se drobně liší podle 

toho, kdo jej vysvětluje. Obecně lze ale shrnout význam této metonymie jako označení pro 

„intelektuály z velkých měst, kteří se aktivně zajímají o politiku“,146 přičemž v kontextu 

sdělení e-mailu výraz nabývá negativní konotací a plní persvazivní funkci.  

Výraz „papagájská hesla“ nelze dohledat jinde než právě v textu tohoto řetězového 

e-mailu. Lze jej tedy opět považovat za autorčin novotvar. Autorka použila slovní spojení 

v této větě: „Papagájská hesla o vzdělání a intelektu jsou zákeřným marketingovým tahem, 

na který se chytí právě ti, jimž tento archetyp profesůrka se sofistikovaným chováním 

 
145 SCHMID, Ondřej., 2020, s. 46  
146 Heslo pražská kavárna, in: https://cestina20.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://cestina20.cz/slovnik/prazska-kavarna/.  



 

 

34 

imponuje – tedy ti, kteří si o sobě chtějí myslet, že jsou vzdělanější, inteligentnější a možná 

i lepší než ostatní.“ Z kontextu sdělení se lze domnívat, že autorka zřejmě vytvořila toto 

slovní spojení podle slova „papagay“, což je podle slovníku Čeština 2.0 výraz pro „muže, 

který se výrazně barevně obléká a může vyvolávat dojem, že se jedná o homosexuála, ačkoliv 

jím nemusí být; ze slovenského papagáj (papoušek)“147 Zde bude nejspíše klíčový původ ze 

slovenského slova papagáj, tedy označení pro papouška. Jde tedy zřejmě o souvislost se 

slovem „papouškovat“, které podle slovníku znamená „opakovat bez porozumění cizí 

myšlenky, opakovat něco“148. Spojení „papagájská hesla“ by tedy mohlo mít význam ve 

smyslu toho, že jde o naučené proklamace, kterým však dotyčný příliš nerozumí a jen je 

bezmyšlenkovitě opakuje.  

Autorka v druhé části textu, která se věnuje migraci a islámu, píše o „hadrách na 

hlavu“. Lze se domnívat, respektive z kontextu vyplývá, že autorka naráží na tradiční šátek 

muslimských žen, kterým si halí vlasy, krk a poprsí, tedy hidžáb.149 Expresivní výraz, který 

autorka použila, má jednoznačně dehonestující, opovržlivé, až zesměšňující konotace, 

jelikož slovo „hadr“ obvykle označuje „kus látky k mytí, utírání, čištění“150 nebo také „kus 

roztrhané, odpadové látky, tkaniny; roztrhaný, zničený předmět z tkaniny“151.   

  Další expresivní výraz, který najdeme v textu je „bubák z TOPky“. Z kontextu si lze 

dovodit, že autorka naráží zřejmě na osobu Dominika Feriho, poslance za TOP09. Slovo 

„bubák“ se používá dle slovníku pro označení strašidla, strašáka nebo pro velký tmavý 

mrak.152 Jelikož poslanec Feri je tmavé pleti, lze toto označení chápat až jako rasistické a 

xenofobní, protože naráží právě na barvu jeho pleti. 

Ve vztahu k migraci autorka také používá výraz „zelenomarxistické psycho“. 

Marxismus, tedy ideologie, na které byl založen komunismus jakožto levicově orientovaná 

politika, je zde umocněn ještě předponou „zeleno“, tedy narážkou na tzv. zelenou politiku. 

Zelená politika je politická ideologie, která chce dosáhnout vytvoření ekologicky a sociálně 

 
147 Heslo papagay, in: https://cestina20.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://cestina20.cz/slovnik/papagay/.  
148 Heslo papouškovati, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=papou%C5%A1kovati&hsubstr=no.  
149 Hidžáb. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].  
150 Heslo hadr, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=hadr&sti=17554&where=full_text&hsubstr=no.  
151 Tamtéž  
152 Heslo bubák, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=bub%C3%A1k&sti=5873&where=full_text&hsubstr=no.  
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udržitelné společnosti.153 Slovo „psycho“ v tomto slovním spojení odkazuje k řeckému 

původu slova – psýché, tedy duše.154 V tomto smyslu konotuje ale spíše než duši jako 

takovou duševní stav. Běžně se toto slovo v hovorové češtině používá k demonstrování 

psychicky velice vypjatého stavu.  

 V syntagmatické struktuře textu lze vidět, že text je sice systematicky členěn do 

jednotlivých tematických odstavců, nelze ale říci, že je text zcela strukturován. Nenalezneme 

zde klasický úvod, stať a závěr (viz kapitola 2.2.5), respektive z této struktury je v textu 

pouze závěr. Závěr v tomto textu ale reprezentuje spíše shrnutí, které vyplývá z výše 

popsaných argumentů.  

 Jak už je z výše popsaného zřejmé, text jako celek je ideologicky namířen proti osobě 

JD, respektive proti volbě JD. Naopak je v textu vyzdvihován MZ a je vykreslován téměř 

jako spasitel, či ochránce občanů před přílivem migrantů, tedy nebezpečím, které nám 

v případě volby bezprostředně hrozí.  

4.2.2 Řetězový e-mail 2 

  Řetězový e-mail s názvem: „Kolaborant a vítač“, původní znění e-mailu viz 

„Příloha č. 2“.  

Tento řetězový e-mail byl přeposlán 15. 1. 2018. V předmětu je napsáno „Kolaborant 

a vítač“, v těle e-mailu pak není žádný další text. V příloze je tří stránková prezentace 

s názvem „Jiří Drahoš – kandidát na prezidenta 2018“. V těle e-mailu ani v přiložené 

prezentaci není uveden autor, tudíž nelze zjistit, kdo za textem stojí. 

Na první pohled lze vidět, že text z přílohy e-mailu je úhledně členěn do 8 

tematických bloků, které jsou vždy velmi výrazně odděleny červeným nadpisem s významně 

větším fontem než zbytek textu. Nadpis vždy začíná stejně „Jiří Drahoš - …“ a doplnění, 

čeho se týká následující text, třeba „Jiří Drahoš – vítač migrantů“. Červenou barvu zde lze 

vnímat ze sémiologického hlediska stejně jako tomu bylo v předchozím e-mailu, tedy má za 

úkol upoutat pozornost a zvýšit důraz.  

Text je doplněn i čtyřmi fotografiemi a dvěma obrázky. Jedná se o komplexní 

komunikát155, jelikož obsahuje více než jeden sémiotický znakový systém. Autor zde použil 

 
153 Zelená politika. In: Wikipedia: the free encyclopedia 
154 Heslo psycho, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=psycho&sti=EMPTY&where=full_text&hsubstr=no.  
155 SEDLÁKOVÁ, Renáta., 2014, s. 354 
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simultánní označování156, tedy způsob sdělování jednoho komunikátu za pomoci více znaků. 

„Simultánní označování je využíváno k předcházení nebo redukci případného 

komunikačního šumu, ale zároveň je potenciálním nástrojem manipulace.“157 To lze vidět 

v případě prvního obrázku, respektive printscreenu tweetu JD v kapitole s názvem „Jiří 

Drahoš – Sorosova univerzita“, kde v textu autor píše o tom, že JD chce přesunout 

Středoevropskou univerzitu George Sorose do Prahy, zatímco v Maďarsku se ji snaží tamní 

premiér Viktor Orbán vyhnat pomocí zákona ze země. Text je doložen printscreenem tweetu, 

ve kterém JD explicitně píše, že navrhuje přesunutí této univerzity do Prahy. Zde je potřeba 

doplnit, že osoba George Sorose má v rámci řetězových e-mailů, ale i například u 

dezinformačních webů, silně negativní konotace. Jak se píše například na webu BBC158, 

George Soros je považován na této scéně za strůjce globálního spiknutí. Tento narativ je zde 

reprezentován takto: „Maďarský premiér Viktor Orbán připravil zákon, jehož cílem je v 

podstatě vyhnat Sorosovu univerzitu ze země. Předseda vlády se netají tím, že Sorose 

považuje za jednoho z viníků uprchlické krize.“ 

Podobně tomu je v další kapitole „Jiří Drahoš – kontroverzní politici“. Zde se autor 

textu sice omezuje v komentáři, pro ilustraci ale přidává dvě fotografie, tedy dva indexy, viz 

kapitola 2. První fotka je okomentována jen „Jiří Drahoš a Miroslav Kalousek“. Nicméně 

opět je nutné doplnit, jakou roli hraje osoba Miroslava Kalouska v tomto sdělení. Osoba 

politika Miroslava Kalouska dlouhodobě budí silné emoce. Je vnímán často negativně, jeho 

osoba mnohdy vzbuzuje negativní konotace, které v textu sice nezazněly explicitně, nicméně 

už v nadpise kapitoly je Kalousek označen za kontroverzního politika. Na fotografii si navíc 

JD s Miroslavem Kalouskem zřejmě přiťukávají nějakým alkoholem, což má vzbudit zaprvé 

dojem, že se oba dobře znají, a za druhé je tím demonstrován zejména Kalouskův všeobecně 

známý vstřícný vztah k alkoholu. Oba dva na fotografii působí velmi uvolněně a neformálně. 

Druhá fotografie je zase opatřena komentářem „Jiří Drahoš a Angela Merkelová (Angela 

Merkelová je jedním z hlavních viníků migrační krize)“. Fotografie byla zřejmě pořízena při 

nějaké oficiální příležitosti, to z fotografie samotné není zřejmé. Pokud ale budeme pátrat 

po jejím původu, zjistíme, že byla upravena, respektive oříznuta. Na původní fotografii, která 

 
156 SEDLÁKOVÁ, Renáta., 2014, s. 354 
157 Tamtéž 
158 Why is billionaire George Soros a bogeyman for the hard right? BBC [online]. [cit. 2021-04-02]. 

Dostupné z: https://www.bbc.com/news/stories-49584157  
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je umístěna na webu aeronet.cz159, jsou ještě dva muži. To, že autor fotografii takto ořízl, lze 

vnímat manipulativně. Odstraněním dalších dvou mužů z fotografie a ponecháním pouze 

kancléřky Merkelové a JD se snažil navodit dojem, že spolu možná tito dva jednali. 

Komentář pod fotografií navíc označuje kancléřku jako jednoho z viníků migrační krize. 

Celkově tak fotografie, s přihlédnutím k celému kontextu, ve kterém se vyskytuje a kde je 

JD už před tím onálepkován jako vítač, navozuje dojem, jako by právě tito dva možná jednali 

o uprchlících spolu. 

V předposlední kapitole „Jiří Drahoš – komunista tělem i duší“ je vedle fotografie 

JD obrázek se symbolem vlajky Evropské unie, respektive jedná se o koláž, kde je na 

modrém pozadí uvnitř dvanácti žlutých hvězd v kruhu umístěn srp a kladivo. Srp a kladivo 

je symbol využívaný komunistickými stranami. Jeho asi nejznámější podoba je vlajka 

Sovětského svazu, která měla nad srpem a kladivem ještě rudou hvězdu.160 Jde tedy o 

fyzickou reprezentaci ideje.161 Koláž evokuje to, že Evropská unie se chová jako nová 

totalita, že to je jen převlečený komunismus. Obrázek je navíc doplněn textem o tom, že by 

JD zakazoval svobodu. JD je tedy postaven do role stoupence této nové evropské diktatury. 

Celý tento blok končí slovy: „Toto je chování demokrata? Toto je chování kovaného 

komunisty z padesátých let!“. Text je napsán větším fontem než zbytek sdělení, navíc je 

ohraničen žlutou barvou. Žlutá barva symbolizuje závist, zradu nebo hanbu.162     

V poslední části textu je JD označen jako „Želé 2“. Jedná se o metaforické označení 

na základě podobnosti s amorfní látkou želé. Autor tedy přirovnává a vzápětí i explicitně 

píše o jakési bezcharakternosti a názorové nekonzistentnosti JD. Číslo dvě zde symbolizuje 

určitou dvojakost. Tedy to, že JD hraje na dvě strany, není férový, je křivý. Ostatně jak píše 

Černý a Holeš (s. 199) číslo „dvě je symbolem zdvojení, duality, různosti, konfliktu, 

závislosti, ale rovněž rovnováhy.“ 

 Ideologicky je text namířen proti osobě JD. Autor zde v souvislosti s osobou JD 

používá přízviska jako „vítač“ nebo „komunista tělem i duší“. Tedy velmi silně emočně 

nabitá označení. V příjemci mají vzbudit strach. V případě přízviska „vítač“ strach o svůj 

 
159 My jsme nikoho nezvali, tak nám nenuťte kvóty! Německá kancléřka Merkelová tohle už z Prahy nechce 

slyšet, bude tudíž preferovat Jiřího Drahoše jako prezidenta. Její plán mohou zhatit jen čeští voliči za 5 

dní! Aeronet.cz [online]. 22. 1. 2018n. l. [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/my-jsme-

nikoho-nezvali-tak-nam-nenutte-kvoty-nemecka-kanclerka-merkelova-tohle-uz-z-prahy-nechce-slyset-bude-

tudiz-preferovat-jiriho-drahose-jako-prezidenta-jeji-plan-mohou-zhatit-jen-cesti-volici/ 
160 Srp a kladivo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 
161 DOUBRAVOVÁ, Jarmila., 2008, s. 65 
162 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ., 2004, s. 198 
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vlastní život, protože autor v textu popisuje, jak to vypadá v zemích, kam byli uprchlíci 

přijati: „Neslučitelná kultura, paralelní společnost, kriminalita, no-go zóny, nasazení 

armády v ulicích měst, permanentní teroristické útoky. Zjednodušeně řečeno, občanská 

válka je pravděpodobně v mnoha zemích Západní Evropy jen otázkou času.“ V případě 

narativu, že JD měl pletky s komunismem a reprezentuje novodobou totalitu, tedy EU, chce 

autor vzbudit strach o individuální svobodu: „- dnes nám zakáže referendum – co kdyby se 

ti hlupáci občané špatně rozhodli. - zítra nám zakáže volit nesprávné strany – co kdyby se ti 

hlupáci občané špatně rozhodli. - a pozítří nám přikáže volit jen tu správnou jedinou 

Evropskou Neomarxistickou stranu.“ 

4.2.3 Řetězový e-mail 3 

 Řetězový e-mail s názvem „Děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 

Miroslav Ševčík:“, původní znění e-mailu viz „Příloha č. 3“.  

  V těle e-mailu je překopírovaná část textu z rozhovoru s děkanem 

Národohospodářské fakulty VŠE Miroslavem Ševčíkem z Parlamentních listů ze dne 21. 1. 

2018. Hypertextový odkaz na celý rozhovor je přiložen na konci těla e-mailu.  

Text je rozdělen do několika odstavců. V každém z nich jsou pak zvýrazněny určité 

pasáže. Hned v úvodu je vytučněna celá věta: „Profesor Drahoš nerozumí ekonomice, ani 

hospodářské politice, přijímal by migranty, v Bruselu všechno odkýval a přijetím eura 

znehodnotil úspory českých občanů.“ Tedy hned začátek sdělení ukazuje jasný narativ 

celého textu a sice, že JD je pro nás potencionální hrozba. Text je napsán spisovnou češtinou 

a za pomoci výrazů jako např.: znehodnocení úspor domácností, mzdová hladina, cenová 

hladina, úroveň penzí nebo pragmatické chování, navozuje i fundovanost.   

 V textu je JD označen jako „vítač“ a „kývač“, přičemž obě tyto slova jsou napsána 

kapitálkami a slovo „kývač“ je navíc vytučněné. Autor tedy klade velký důraz na tato slova 

a konotace s nimi spojené. „Kývač“ je expresivní výraz pro někoho, „kdo ke všemu kývá, 

přitakává, se vším souhlasí“163. Slovo „vítač“ je ze sémantického hlediska již popsáno výše.  

 Naopak MZ je zde popsán jako pragmatický člověk. V textu je zvýrazněná část, kde 

se hovoří o MZ orientaci na východ, což je, podle autora, pragmatické chování, které pomáhá 

české ekonomice. Tedy MZ je vykreslen jako racionální bojovník za české ekonomické 

 
163 Heslo kývač, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=k%C3%BDva%C4%8D&sti=32049&where=full_text&hsubstr=no.  
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zájmy, oproti tomu JD je vykreslen jako ekonomická a bezpečnostní hrozba. Explicitně je 

v textu uvedeno, že se JD zachoval v rozporu se zájmy českých občanů, když podepsal 

„výzvu vědců“.  

 Text opět ideologicky míří proti JD, který představuje hrozbu pro občany České 

republiky. Oproti tomu MZ zastává roli racionálního ochránce ekonomiky. Už v předmětu 

e-mailu je uvedeno, že následující slova jsou od děkana VŠE Miroslava Ševčíka. Text tím 

tedy dostává vyšší relevantnost a věrohodnost.  

4.2.4  Řetězový e-mail 4 

Řetězový e-mail s názvem „Čtěte a šiřte, vše je pravda, lze si to ověřit ...“, původní 

znění e-mailu viz „Příloha č. 4“.  

 Autor sdělení je anonymní, z textu lze pouze zjistit, že o sobě píše v mužském rodě. 

Už samotný předmět e-mailu je velmi persvazivní. Nabádá k šíření a zaručuje pravdivost, 

kterou si lze, podle anonymního autora, ověřit. Snaží se tak vzbudit důvěryhodnost 

následujícího sdělení. Text e-mailu příjemci vysvětluje, že JD je jen loutka nějakého velkého 

spiknutí, ve skutečnosti za ním totiž stojí jiní politici, kteří ho řídí.  

Text na první pohled nepůsobí, že by byl nijak logicky vystavěn. Hned na začátku 

sdělení stojí typická výzva řetězových e-mailů, a sice k přeposílání. Obsah textu staví autor 

na třech hlavních znacích. První z nich je hned v úvodu, tedy že protikandidáti MZ jsou 

stupidní a akorát se na vymezování vůči MZ chtějí zviditelnit. Druhým znakem je důraz na 

roli médií, respektive na to, že ČT účelně zamlčuje některé informace. Například: „Media, 

včetně ČT, nemluvila o nikom jiném než o vyvoleném Drahošovi., Bohužel, ne každý má čas 

a trpělivost číst si o Drahošovi objektivní zprávy, které neslyšíme v ČT.“ Dále také naráží na 

to, že média dokonce záměrně poškozují MZ, když vydávají jeho nelichotivé fotografie a 

následně mažou články, ve kterých MZ tvrdí, že se cítí dobře. Tím autor naznačuje, jako by 

média byla součástí i třetího znaku, tedy spiknutí. Autor tedy vykresluje JD jako loutku 

spiknutí, za kterým stojí – konkrétně Sobotka, Kalousek, politici ze STAN, podnikatel 

Dědek, trestně stíhané osoby nebo dokonce lidé ze zahraničí, kteří ale nejsou blíže 

specifikováni. Toho se autor snaží dosáhnout například sdělením typu: „rádci mu to 

zakázali“, „podporovatelé nedoporučili“, „stále mění názory a pak to trapně okecává“, 

„bude závislý na poradcích“, „bude poslušně plnit všechny rozkazy“, „copak to nevidíte, že 

Drahoš je tam nastrčen“.  

K dalším znakům, pomocí kterých chce autor přesvědčit čtenáře, jsou: 
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• „Figurka Drahoš“  

• „Nejsme tak blbí, aby nám to nedošlo.“  

o Zde autor používá záměrně inkluzivní plurál, tedy hovoří za nás za 

všechny. Chce, aby se příjemce se sdělením ztotožnil.  

• Sešel se s Merkelovou! 

o Autor se snaží vzbudit pocit, jako by už Drahoš zákulisně jednal o 

přerozdělování uprchlíků s Merkelovou.  

• „Je to jediný kandidát bez názoru, je tam nastrčený a vodí ho jako loutku.“ 

• „Lidi, čtěte mezi řádky.“ 

o Snaha vyvolat ve čtenářích pocit prozření. Jinými slovy, že teď 

zjistili, jak to vše doopravdy je.   

• „Kalousek tam i žaluje na ČR.“ 

o Autor používá narativ, že Kalousek je vlastizrádce, který ve 

skutečnosti ovládá Drahoše.  

Ve sdělení hraje roli i intertextualita. Autor předpokládá, že příjemce bude vědět, 

kteří kandidáti se vůči prezidentovi vymezují, a na základě toho je zaškatulkuje a přiřadí 

k nim autorovy konotace – tedy že jsou stupidní a kydají hnůj.  

K ovlivňování příjemce lze v textu rozklíčovat případy, kdy autor použil prostředek 

skupinové identity.164 Autor v textu hovoří pomyslně za všechny občany a využívá k tomu 

obraty typu: „Nejsme tak blbý, aby nám to nedošlo“, „…jdeme na to, ukážeme darebákům, 

že jsme na jejich kandidáty nenaletěli.“.   

E-mail není graficky členěn a celkově působí nekonzistentně a chaoticky. Střídá se 

v něm písmo různých velikostí a barev. Respektive fialové, dvou odstínů modré a červené. 

Význam červené barvy byl popsán již výše. Modrá barva symbolizuje intelekt. „Je to barva 

božské pravdy, ale také barvy něčeho nereálného a fantastického.“165 Je tedy svým 

způsobem stavěna do opozice k červené barvě, která naopak působí agresivně. Co se týče 

fialové barvy, je to barva mezi červenou a modrou, symbolizuje rovnováhu mezi mocí a 

autoritou.166 Syntagmaticky tak použití těchto barev zapadá do vyznění textu.   

Některé pasáže jsou zvýrazněny ještě tučným písmem nebo podtržením. Pokud se 

zaměříme na typografický prostor, tedy rozmístění slov na stránce a jejich vzájemné 

 
164 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK., 2001, s. 279 

165 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ., 2004, s. 198 
166 Tamtéž 
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prostorové vztahy167, jsou zde jasně patrné důrazy na určitá sdělení. Nejvýrazněji z textu na 

příjemce vyčnívají tyto pasáže: 

1. „S Drahošem se už dlouho počítalo. Dobře ho znají, vědí, jak bude závislý na 

poradcích, jak bude poslušně plnit všechny rozkazy.“  

2. „Nejsme tak blbí, aby nám to nedošlo.“ 

3. „Když se Drahoš rozhodl, že kandidaturu na prezidenta přijme, tak v tom 

okamžiku se objevily už dlouho předtím profesionálně připravené stránky, 

prakticky všude!!! Media, včetně ČT, nemluvila o nikom jiném než o 

vyvoleném Drahošovi.“ 

4. „Tak hlavu vzhůru, jasnou mysl a jdeme na to, ukážeme darebákům, že 

jsme na jejich kandidáty nenaletěli.“ 

Sdělení e-mailu je tedy v ideologické rovině opět namířeno proti JD, toho označuje za 

figurku mocenského spiknutí, ovládaného zákulisně jinými politiky, protože nemá vlastní 

názor. Explicitně v e-mailu stojí, aby čtenáři nevolili JD, protože je pro naše zemi 

nebezpečný. MZ je vyobrazen jako protiklad k JD. Spiknutí, které reprezentuje JD, je podle 

autora mimo jiné namířeno i proti MZ, který je nepohodlný. Celý text není příliš 

propracovaný, je spíš založený na silných, emoce vzbuzujících prohlášeních.    

 

4.2.5 Řetězový e-mail 5 

Řetězový e-mail s názvem „Myslím, že to nepotřebuje další komentář…“, původní 

znění e-mailu viz „Příloha č. 5“.  

Autor sdělení je neznámý, nicméně obsah se tváří, jako slova Alaina Delona. Z textu 

ovšem není patrné, zda Alain Delon v rozhovoru řekl vše, co je napsáno v e-mailu, nebo řekl 

jen pasáž na začátku, která je od zbytku sdělení graficky oddělena.168 To je ostatně 

naznačeno už v samotném úvodu autorem. Sdělení tedy pojednává o tom, jak je Alain Delon 

znechucen ze světa, a o tom, jak se USA snaží rozklížit svět za pomoci migrace a 

vyprovokovat válku s Ruskem. Až na konci je zmínka o JD, který nám byl nastrčen gaunery.   

V textu dominují dva hlavní znaky, tedy osoba Alaina Delona a spiknutí. Osoba JD je 

zde znakem vedlejším.  

 
167 ONG, Walter J., 2006, s. 146 
168 Pokud začneme pátrat po tom, zda jsou slova Delona v e-mailu skutečně autentická, narazíme na článek 

na webu manipulatori.cz, ve kterém pravdivost ověřovali. Delon v rozhovoru skutečně řekl, že ho odchod 

z toho světa mrzet nebude, rozhodně už ale nemluvil o USA, gaunerech a válce s Ruskem.  
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Spiknutí, které autor popisuje, je možné chápat v rámci nových médií jako mýtus. 

Bartes (2004) sice mýty definoval jako prostředky, které používají k udržení nastoleného 

systému vládnoucí autority, nicméně v té době nepočítal s tím, že vznik internetu překreslí 

mapu chápání médií. V dnešní době se za autoritu může prohlásit prakticky každý.    

Autor v textu využívá rétorický trojúhelník. Za étos zde lze považovat osobu známého 

francouzského herec, kterou bude s velkou pravděpodobností znát každý. Známé osobnosti 

slouží v médiích k tomu, navázaly kontakt s příjemci.169 To se dá přenést i do roviny 

řetězových e-mailů, kde plní stejnou roli.  V příjemci (zejména starší věkové kategorie) bude 

vyvolávat pocit, že když to říká někdo, koho dobře zná z televizních obrazovek a filmových 

pláten, bude k němu mít vyšší důvěru. Herec zná západní prostředí, a tudíž má s životem 

tam bezprostřední zkušenosti, které popisuje jako negativní a doslova v textu stojí, že „svět 

opustí bez lítosti“ a že „nenávidí tuto dobu, je mi z ní na zvracení“. Tím vyvolává v příjemci 

velmi silné emoce, tedy patos.  A například narážkou na americkou historii, kdy z většiny 

území byli vyhnáni Indiáni, což je nezpochybnitelný historický fakt, autor doplňuje i logos.  

Nicméně zastavme se ještě u toho, proč autor e-mailu vybral právě tohoto herce. Pokud 

se na to podíváme z pohledu intertextuality, lze se domnívat, že autor sdělení použil Alaina 

Delona záměrně. Ten je totiž známý zejména pro své kontroverzní výroky, příklon 

k francouzské krajní pravici a například také velmi vyhraněnému pohledu na 

homosexualitu.170 Výběr tohoto konkrétního herce tak dokresluje celý obsah sdělení.  

Ideologicky je text namířen proti USA a západu obecně, vyzdvihuje Rusko jako další 

oběť spiknutí a JD označuje jako nastrčeného lokaje. Význam je tedy zřejmý – volit JD by 

znamenalo vpustit sem západní spiknutí, které nás chce zničit za pomoci migrace.    

 

4.2.6 Řetězový e-mail 6 

Řetězový e-mail s názvem „Zásadní info k volbám“, původní znění e-mailu viz 

„Příloha č. 6“.  

Tento řetězový e-mail patřil k jednomu z těch, které rezonovaly i na veřejnosti, 

respektive v mediálním prostředí. V reportáži 168 hodin z 28. 1. 2018 byl dokonce odvysílán 

rozhovor s jeho autorem. Na rozdíl tedy od většiny e-mailů je zde podepsaný autor sdělení 

Oldřich Lukáš. Shrneme-li obsah sdělení, autor příjemce seznamuje s tím, kdo je JD, kdo za 

 
169 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK., 2001, s. 208 

170 ČTK. Alain Delon převzal v Cannes i přes protesty čestné ocenění. ‚Mé kariéře není co vytknout,‘ 

vzkázal. IRozhlas.cz [online]. [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/kultura/film/alain-

delon-cannes-francie-oceneni-protest-petice_1905192024_kro  
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ním stojí a co by znamenalo jeho zvolení. V protikladu k němu je MZ vykreslený jako náš 

ochránce.  

Text je přehledný, graficky upraven do tematických bloků. Důraz na určitá sdělení je 

vytvořen pomocí tučného textu nebo barevného písma. Autor využívá ve sdělení dvě barvy, 

a sice červenou a modrou. Jak už bylo výše zmíněno, červená barva konotuje mimo jiné 

agresi, krev, nebezpečí.171 V e-mailu jsou všechna zvýrazněná sdělení červenou barvou 

spojena s JD, zatímco důrazy, které jsou modrou barvou, se týkají výhradně MZ. Modrá 

barva je zase naopak symbolem intelektu, míru, rozjímání.172 „V křesťanství je jako symbol 

čistoty barvou Panny Marie a označuje víru, slitování a svěcenou vodu.“173 Výběr barev 

v textu konotuje u JD nebezpečí a staví MZ do jeho opozice. Snaží se vyvolat představu 

souboje mezi dobrem a zlem. Na jedné straně rudá barva, která je v pohádkách symbolem 

zla, pekla, války. Na opačné straně klidná a rozvážná modrá barva. 

Autor k persvazi a vzbuzení emocí používá některé zajímavé znaky, například: 

• „nadnárodní síly temna“ 

• „zednářské společenství“ 

• „nevyzrálá osobnost chudá na životní zkušenosti“ 

• „loutka pražské kavárny“ 

• „zkorumpovaní presstituti“ 

o Slovo presstitut je možné považovat za neologismus. Čeština 2.0 uvádí, 

že se jedná prodejného novináře.174 Jeho vznik si lze vyložit na základě 

fonetické podobnosti anglického slova press, tedy tisk, a českého slova 

prostitut.  

• „parazitní multikulti neziskovky“ 

o Označení multikulti je dle Češtiny 2.0 výraz pro „křečovité prosazování 

idejí multikulturalismu“175. 

• „devianti nejrůznějšího zrna“ 

• „světově proslulý tunelář Kalousek“ 

 
171 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ., 2004, s. 198 
172 Tamtéž 
173 Tamtéž 
174 Heslo presstitu, in: https://cestina20.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://cestina20.cz/slovnik/presstitut-presstitutka/.  
175 Heslo multikulti, in: https://cestina20.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://cestina20.cz/slovnik/multikulti/  
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• „chalífát plný pedofilních úchylů“ 

• „německý Markelistán“ 

o Označení Markelistán nelze dohledat v žádném slovníku, lze se tedy 

domnívat, že je to autorův novotvar. Ten byl zřejmě vytvořen na základě 

použití jména německé kancléřky Angely Merkelové, které přetvořil do 

názvu pro stát s příponou -istán. Evokuje tedy zvukovou podobnost pro 

některé islámské státy jako je třeba Afghánistán. Autor se tak snaží 

vyvolat negativní konotace. Zároveň zřejmě naráží na to, že Německo 

v minulosti přijalo značné množství uprchlíků a zemi tak z pohledu 

autora hrozí islamizace.  

• „eurohujer“ 

o Podle Češtiny 2.0 je toto slovo označení pro „nekritického obhájce 

Evropské unie“176.  

Text je velmi silně persvazivní, celým sdělením se line naléhavý tón a autor dává silný 

důraz na vyvolání emocí, hlavně tedy na strach. K tomu použil některé konkrétní znaky. 

Jedním z hlavních znaků je zde opět jakési nadnárodní spiknutí. Přičemž do jisté míry autor 

staví i na intertextualitě, protože ne každý příjemce bude vědět, co je Římský klub nebo 

Černá šlechta. Zajímavé je i to, že spiknutí má, podle autora, za cíl vyhladit část populace 

bílé rasy v čele se Slovany. Autor tak vzbuzuje konotace ke Studené válce a dnes obnovené 

myšlence panslavismu, tedy spojení všech Slovanů. Staví Čechy a Rusy, mimo další 

slovanské národy, do pozice států, které ohrožuje západ a jeho mocenské skryté struktury. 

S tímto spiknutím nepřímo spojuje i média, respektive Českou televizi a Český rozhlas, 

který navíc chybně označuje zkratkou „ČR“, místo ČRo, takže příjemce si musí domyslet, 

že jde právě o veřejnoprávní rozhlas. Ještě dodává Bakalova média177. Spojení těchto třech 

médií není náhodou. Veřejnoprávní ČT a ČRo dlouhodobě vyvolávají emoce z různých 

důvodů a v rámci dezinformační scény jsou vnímány jako zmanipulovaná a lživá. 

V souvislosti s výše zmíněnými médii používá autor označení „experti“. Jelikož dal tento 

výraz do uvozovek, vyjadřuje tím ironii a zpochybňuje fundovanost pracovníků těchto 

médií. Naznačuje, že jsou zaujatí, možná podplacení nebo jsou přímo součástí výše 

 
176 Heslo eurohujer, in: https://cestina20.cz/ [online]. [Cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://cestina20.cz/slovnik/eurohujer/  
177 K nejznámějším médiím Zdeňka Bakaly patří Hospodářské noviny, časopis Respekt a Ekonom, 

zpravodajský server Aktualně.cz  



 

 

45 

zmíněného spiknutí. 

Podnikatel Zdeněk Bakala je zde sice uveden pouze v souvislosti s jeho médii, je ale 

potřeba podívat se na tuto osobu jako na člověka, který vyvolává díky své minulosti vášně 

ve společnosti. Spojení JD s Bakalou skrze média má za úkol vyvolat další negativní 

konotace. 

 Dalším znakem je vyobrazení JD jakožto nemorálního jedince s napojením na různé 

skupiny a spolky. Označuje ho jako agenta StB Base. Vzhledem k totalitní minulosti naší 

země je tohle poměrně účinná zbraň, jak někomu ublížit. V lidech toto spojení vyvolává 

velmi silné emoce a člověka označeného jako agenta rychle odsoudí, zatímco dokázat, že to 

není pravda, je velmi složité. Podobně to je s označením homopedofil. Tedy slovem, které 

autor zřejmě vytvořil spojením slova homosexuál a pedofil. Homosexualita budí i v dnešní 

době silné vášně u některých skupin lidí a je u nich stále brána negativně. Pokud k tomu 

autor ještě přidá pedofilii, vzbuzuje dojem zneužívání dětí, tedy činnosti trestné a 

společensky odsouzeníhodné. Autor tedy označil osobu JD jako někoho, kdo je do jisté míry 

až společensky nebezpečný. To s sebou nese velmi silné negativní konotace, které se 

dotýkají širokého spektra příjemců.   

Dalším znakem je propojení spiknutí s JD. To je zde naznačeno například narážkou na 

jeho brýle bez dioptrií. Červenou barvou pak z textu vyčnívá Římský klub, jehož má být JD 

dokonce šéfem v rámci Česka. A červeně z textu také svítí Kalousek a Muslimská obec, na 

které je JD také, podle autora, napojen.  

Autor pracuje i s intertextualitou, a to, když píše o „vědecké vítačské chartě“. 

Předpokládá, že příjemce bude vědět, že jde „výzvu vědců“ a že si tedy příjemce spojí tuto 

výzvu s narativem hrozby přijímání uprchlíků v případě zvolení JD. Stejně tak pracuje 

v případě spojení JD a Římského klubu a Černé šlechty. Autor předpokládá, že příjemce 

bude vědět, o jaké spolky jde a proč je to tedy důkaz o spiknutí. Lze to říct i obráceně 

v případě Římského klubu a sice, že autor spoléhá na to, že příjemce nebude vědět, co 

doopravdy Římský klub je, a že bude toto spojení příjemci klamně navozovat dojem 

spiknutí, které v této souvislosti popisují třeba dezinformační weby jako třeba Aeronet.cz178.  

JD je i v tomto sdělení spojen s migrací, skrze kterou autor vyvolává v příjemcích 

strach. Autor v textu explicitně píše o tom, že Drahoš podporuje masivní islamizaci ČR a je 

 
178 Fokus V. Moravce “Doba konzumu” a host M. Horáček. “Římský klub” a utajované členství V. 

Havla. Aeronet.cz [online]. 2016 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/fokus-v-moravce-

doba-konzumu-a-host-m-horacek-rimsky-klub-a-utajovane-clenstvi-v-havla/  
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pro zavedení tvrdé cenzury a trestání lidí za šíření pravdy. Jediným cílem tohoto 

vyfabulovaného tvrzení je silný apel na emoce a vzbuzení strachu.  

Naopak MZ je vyobrazen velmi pozitivně, autor ho označuje jako jedinou smysluplnou 

alternativu volby. Píše o něm jako o ochránci nebo posledním ze statečných. Autor ho 

označuje za někoho, kdo „dává kapky EU psychopatům, připravujícím Evropě dokonalou 

sebevraždu. Je mluvčím obyčejných (tedy poctivých a pracovitých) občanů a kritikem 

zkorumpovaných vlastizrádců.“   

V poslední třetině autor text shrnuje do pěti bodů. Body jsou přitom založeny na sdělení 

s velmi silnou emocí. Každý bod je vždy ukončen slovy „volte Drahoše!“ Autor používá 

kombinaci přesvědčovacích metod opakování a apelu na sdílené hodnoty.179 Autor se vždy 

obrací na hodnoty, se kterými lze souhlasit, nebo v opačném případě nesouhlasit. K silnému 

sdělení jako je například: „Chcete-li školství plné pedofilů, homosexuálů a parazitních 

neziskovek islamizujících mozky našich dětí už ve školkách“, přidá na konec slogan „volte 

Drahoše!“. V příjemci tak zůstane silná emoce, kterou autor spojí s volbou JD. 

Jelikož je text strukturovaný, dá se na něj do jisté míry podívat skrze analýzu narativu. 

Není zde sice děj jako takový, nicméně text má úvod, stať i závěr, respektive výchozí situaci 

(úvod), zápletku/konflikt a rozuzlení (závěr).180 Hlavní postavy jsou JD – záporná postava, 

a MZ – kladná postava. Výchozím nerovnovážným stavem vyprávění jsou volby. Tedy 

moment ohrožení našeho světa, jak ho známe doposud, protože, jak píše autor e-mailu: 

„nadnárodní síly temna už nezakrytě vytáhly do boje za zničení bílé rasy, české země, našeho 

kulturního dědictví, hodnot, rodin, domovů“. Konflikt je zde mezi MZ a JD, respektive celou 

koalicí „Antizeman“, jak píše autor. Hraje se o budoucnost nás všech. Jinými slovy, autor 

celé volby staví do roviny „my, nebo oni“ a „zachování současného světa, nebo jeho 

zničení“. Jak píše sám autor: „Armagedon – boj dobra se zlem vrcholí… Vrcholí i bitva o 

vědomí a svědomí každého z nás. A bohužel už také – o holou existenci obyvatel České 

republiky i jí samotné.“ Zde autor používá k persvazi velmi silný emocionální apel. 

Vyvrcholení, tedy závěr, je ten, že MZ, ač má drobné nedostatky, ty mu je ale potřeba 

v tomto případě odpustit, nás může jako jediný zachránit před zhoubou, proto je nutné jít 

k volbám a volit právě jeho.     

Ideologické sdělení je i v tomto e-mailu zřejmé – JD je pro nás hrozba, nevolte ho. JD 

je vykreslen jako bezcharakterní, lehce zmanipulovatelný člověk, který nás může ohrozit. 

 
179 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK., 2001, s. 278 

180 SEDLÁKOVÁ, Renáta., 2014, s. 372 
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Autor také klade důraz na vlastenectví a snaží se vzbudit emoce plynoucí z potenciálního 

ohrožení všeho, co máme a zvolením JD bychom o to mohli přijít, ba dokonce přijít 

v důsledku migrace o holé životy. K vykreslení JD a MZ autor použil archetypální vzorec 

padoucha a hrdiny. Příjemce tak snadno pochopí, jak má popisované osoby vnímat, protože 

tyto vyhraněné typy jsou zakořeněny hluboko v našich kulturách.181 

 

4.2.7 Řetězový e-mail 7 

Řetězový e-mail s názvem „Věnováno všem těm, komu je Zeman pro naše 

republiku „sprostý“. To právě VY volíte budoucnost svých dětí“, původní znění e-mailu 

viz „Příloha č. 7“.  

Součástí tohoto řetězového e-mailu je jednadvacetislidová prezentace. Střídají se v ní 

fotografie doplněné textem nebo pouze textové slidy. Na jednadvaceti slidech se píše o 

migraci a EU. Autor sdělení není znám. 

Prezentace nemá příliš logickou strukturu. Za sebe jsou zařazeny fotografie různých 

politiků s jejich citáty většinou o migraci, mezi to jsou vloženy slidy se sdělením, jak moc 

velká hrozba islám a migrace jsou a do toho jsou zde ještě slidy, které jsou silně proti 

Evropské unii.  

Prezentace začíná slidem, na kterém je na bílém pozadí holý text: „Věnováno všem těm, 

komu je Zeman pro naši republiku „sprostý“. To právě VY volíte budoucnost svých dětí!!!“ 

Už tento první slide působí poměrně agresivně a sugestivně. Černé písmo na bílém pozadí 

bez dalších grafických doplňků ještě víc podtrhává jasnost sdělení. Jak se říká, je to „černé 

na bílém“. Už první věta naznačuje, jaký má autor postoj k osobě MZ. Oslovení „vy“ je 

napsáno kapitálkami, čímž mu autor dává větší důraz, až určitý apel na příjemce, aby si 

opravdu uvědomil, že i on bude rozhodovat. Už tak výrazný apel autor ještě doplňuje o 

emocionální náboj skrze použití dětí a budoucnosti. Jedná se o typický příklad persvazivní 

komunikace, která má za cíl navodit nejistotu a na jejím základě s příjemcem manipulovat.182  

JD se objevuje až na devátém a desátém slidu. To ale zdaleka nesnižuje důležitost, 

kterou mu autor přikládá, jelikož před těmito slidy je i několik slidů s protimuslimským 

obsahem. Autor tak nejdříve navodí atmosféru toho, jak moc jsou islám a migrace 

nebezpečné, a teprve pak dává slidy s JD, ve kterých JD migraci obhajuje. Text prvního slidu 

je doplněn titulkem „Jiří Drahoš – kandidát vlastizrádců“. Toto označení se dá vyložit i tak, 

 
181 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK., 2001, s. 278 

182 SEDLÁKOVÁ, Renáta. 2014, s. 107 



 

 

48 

že opět naráží na jakési spiknutí, ve kterém je JD dosazen skrytými mocenskými strukturami 

a je jen loutkou. Také se to ale dá vysvětlit tak, že jelikož JD obhajuje v následujícím slidu 

migraci a v tomto slidu hovoří o politice Václava Havla, tedy politice se silným důrazem na 

lidská práva, autor se snaží vzbudit pocit, že nás chce JD ohrozit skrze otevření se 

migrantům, jejichž jediným úkolem je nás zlikvidovat.   

Na čtrnáctém, patnáctém a posledním jednadvacátém slidu je MZ. Na prvním z nich je 

fotografie MZ a jeho tři vzkazy pro uprchlíky, které jsou zcela v opozici vůči tomu, co 

v prezentaci symbolizuje JD. Na fotografii má MZ upřený a nebojácný pohled dopředu, což 

zde lze rozklíčovat jako znak suverénního a nekompromisního politika, který se nebojí 

chránit svoje občany před hrozbou migrace. Na příjemce má MZ působit jako nebojácný 

ochránce. Na pravé části fotografie je připojen vzkaz „Welcome to reality“, tedy v překladu 

„Vítejte v realitě“. To lze rozklíčovat jako pomyslný vzkaz migrantům nebo znak toho, že 

MZ jako jediný z předchozích politiků žije v realitě. Oba dva výklady tohoto vzkazu 

zapadají do syntagmatické roviny sdělení. Tedy MZ je ochránce a nebojí se říkat nepopulární 

názory a chránit zájmy své země.  

V patnáctém slidu je pouze text. Jde o slova MZ vztahující se opět negativně k migraci. 

Ten je pod textem označen jako „Prezident Zeman“. Slovo prezident je zde s velkým „P“. 

Tento znak je možné dekódovat v symbolické rovině, kdy má konotovat vzletné vyjádření: 

„prezident s velkým P“, tedy označení pro státníka, který skutečně dostává svému postavení. 

Celá prezentace končí fotografií MZ a jeho známým citátem z vánočního 

prezidentského projevu z roku 2015.183 Koláž je graficky úhledně vytvořena, autor použil 

hezký font písma. 

Pokud shrneme, jak působí prezentace jako celek, tak zde jasně staví do opozice MZ a 

JD. Jak názorově za pomoci jejich výroků, tak i obrazově, kdy na prvním slidu s JD je jeho 

fotografie vlevo a na posledním slidu s MZ je MZ umístěn vpravo. Symbolicky i názorově 

tak stojí proti sobě. Celou prezentací se line velmi silný protiimigrační a protievropský 

narativ. JD ho zde obhajuje, zatímco MZ je proti imigraci a obhajuje české zájmy.  

V ideologické rovině prezentace hovoří ve smyslu toho, že islám je nepřátelské a 

nebezpečné náboženství. Migranti z islámských zemí jsou pro nás velmi nebezpeční a o tom, 

zda je tu budeme mít, či ne, rozhodne prezidentská volba.  Volba MZ je tedy volbou „klidné 

 
183 KOPECKÝ, Josef. Zeman: Tahle země je naše. Není a ani nemůže být pro všechny. IDnes.cz [online]. 

2015 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-tahle-zeme-je-nase-neni-a-

ani-nemuze-byt-pro-vsechny.A151226_083920_domaci_kop  
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budoucnosti pro naše děti“.  

 

4.2.8 Řetězový e-mail 8 

Řetězový e-mail s názvem „Herec Štěpánek se správně a zdravě nasral!!!“, původní 

znění e-mailu viz „Příloha č. 7“.  

 Text je graficky rozdělen do jednoho odstavce a za ním následujících ještě čtyři 

dovětky. Jinak z vizuálního hlediska autor nepoužil žádné specifické znaky.  

 Sdělení tohoto e-mailu explicitně neobsahuje osobu JD ani MZ, nicméně svým 

vyzněním a obsahem je namířen spíše jako podpora pro MZ. Text kritizuje poměrně 

vulgárně Českou televizi, umělce v čele s Jiřím Bartoškou nebo Janem Burianem a odvolává 

se i na herce Jiřího Suchého, který podle autora textu odmítl podpořit kteréhokoli 

z potencionálních protikandidátů MZ.  

 Text se tváří jako slova populárního herce Petra Štěpánka. Štěpánek je herec divákům 

známý z mnoha filmů a pohádek, ale také třeba z divácky oblíbeného seriálu TV Nova 

Ordinace v Růžové zahradě.184 Autor zde použil záměrně osobu známého herce ze stejného 

důvodu, který byl  popsán už v řetězovém e-mailu 5. Použitím populárního herce jako 

hlavního znaku textu míří sdělení na široké publikum, zejména ale na starší generace, kterým 

se herec vryl do paměti řadou filmů vzniklých ještě před Sametovou revolucí a taky skrze 

jeho dlouhé angažmá v Národním divadle.185 Při bližším zkoumání původu sdělení ale 

zjistíme, že herec Petr Štěpánek nic podobného neřekl ani nenapsal.186 Jde tak o cílenou 

manipulaci a zneužití jména slavného herce.    

 V rovině druhého stupně označování je zde několik znaků, které jsou autorem 

použity záměrně, aby vzbuzovaly emoce. Jsou jimi: 

• „Těm namyšleným idiotům“ 

• „obyčejní lidé“ 

• „mejdany a chlastačky“ 

• „lidem z venkova, z Moravy“ 

• „pražská a jiná (j)elita“ 

 
184 Petr Štěpánek. Csfd.cz [online]. [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/tvurce/7263-petr-

stepanek/  
185 Petr Štěpánek. Studiodva.cz [online]. [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: 

https://www.studiodva.cz/umelci/stepanek-petr/  
186 CEMPER, Jan. Není Petr Štěpánek jako Petr Štěpánek a FB zrušil jednu dezinformační 

stránku. Manipulatori.cz [online]. 2019 [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: https://manipulatori.cz/neni-petr-

stepanek-jako-petr-stepanek-a-fb-zrusil-jednu-dezinformacni-stranku/  
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• „svého panáka“ 

• „zavrtat do bruselské či jiné řiti“ 

• „vy neklidní šašci“ 

• „Tady je naše „venkovská“ odpověď: Nasrat!“ 

Už první výrok je dehonestující, za „namyšlenými idioty“ se skrývají umělci, na které 

autor textu po dobu celého sdělení útočí dosti nevybíravě a místy i vulgárně. Oproti nim 

staví „obyčejné lidi“, z jejichž peněz umělci povětšinou žijí, jak zmiňuje autor. Podobné 

kádrování a negativní postavení k umělcům je známé z naší minulosti, kdy komunistický 

režim často dost nevybíravě hovořil o některých umělcích, kteří režimu nebyli po chuti. Dále 

dehonestujícím způsobem hovoří o filmovém festivalu v Karlových Varech, respektive o 

„mejdanech a chlastačkách“ za peníze „obyčejných lidí“. Tento znak jen dokresluje autorovu 

snahu vzbudit nenávist a zášť vůči umělcům ve smyslu – zatímco my na vás vyděláváme, 

vy pořádáte mejdany a užíváte si.  

V následujících dvou označeních je autorovým záměrem vymezit se vůči Praze. Tento 

narativ není nic nového, vymezování se vůči Praze a pražským elitám a naopak, vymezení 

se Pražanů vůči venkovu, má dlouhou tradici. Animozita mezi těmito entitami je tu přítomna 

již velmi dlouho. Autor skrze tento narativ může oslovit široké spektrum příjemců, kteří 

nejsou z Prahy, což je v dnešní době většina obyvatel. Za povšimnutí stojí výraz „(j)elita“. 

V tomto případě lze výraz rozklíčovat jako rétorický trop ironii. Elita je označení skupiny 

těch nejlepších. „Vybraná část určitého celku, zpravidla společenského; výkvět.“187 Naopak 

slovo jelito je v hovorové řeči nadávka.188  

Další znak lze v druhém stupni označování vnímat taktéž jako rétorický trop a sice 

metaforu. Za označením „panák“ se ve skutečnosti skrývá potenciální kandidát na 

prezidenta. V syntagmatické rovině pak toto označení navozuje negativní konotace, protože 

podle Slovníku spisovného jazyka českého najdeme dvě roviny, a sice označení pro „muže 

(zprav. mladý) upjatého chování n. nápadně vystrojený, ale vnitřně prázdný, omezený“189, a 

nebo „figurka (loutka) n. obrázek představující mužskou postavu190. Označením „panák“ tak 

 
187 Heslo elita, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 8. 4. 2021]. Dostupné z: 
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=elita&sti=14135&where=full_text&hsubstr=no  
188 Heslo jelito, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 8. 4. 2021]. Dostupné z: 
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=jelito&sti=23745&where=full_text&hsubstr=no  
189 Heslo panák, in: https://ssjc.ujc.cas.cz/ [online]. [Cit. 8. 4. 2021]. Dostupné z: 
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=pan%C3%A1k&sti=54085&where=full_text&hsubstr=no  
190 Tamtéž  
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autor opět naznačuje, že se jedná o někoho nastrčeného, někoho, kdo je ovládán někým 

jiným. 

Na to navazuje další expresivní vyjádření, a sice „zavrtat se do bruselské či jiné řiti“. 

Slovní spojení „bruselská řiť“ je metaforické označení pro Evropskou unii, respektive EU, 

jejíž vedení sídlí právě v Bruselu. Ve spojení s výše popsaným označením panáka 

v syntagmatické rovině tvoří narativ, že jsou zde skupiny lidí, mezi něž patří umělci, kteří 

mají zájem na Hrad dosadit prezidenta, který bude jednat v jejich zájmu a v zájmu EU nebo 

se EU minimálně podřizovat.  

V předposledním odstavci autor pracuje s intertextualitou, a to v momentě, kdy se 

zmiňuje o „protizemanovské iniciativě“. Autor má na mysli tzv. Kroměřížskou výzvu z roku 

2016, která chtěla najít vhodného kandidáta před prezidentskými volbami, který by se 

postavil MZ a měl šanci uspět.191 V souvislosti s ní píše, že herec Jiří Suchý byl právě touto 

skupinou požádán o připojení se k jejich iniciativě. Ten však svérázně odmítl. Autor opět 

využívá osobu dalšího známého herce. Příjemce se tak snadněji ztotožní s demonstrovaným 

postavením se vůči dané problematice.  

V ideologické rovině je text namířen hlavně proti umělcům a Pražanům. Staví proti 

sobě Prahu a venkov, přičemž Prahu pejorativně označuje jako „(j)elita“. Text výslovně 

nestojí na straně ani jednoho z kandidátů, tedy nestojí explicitně proti JD. Nicméně 

z intertextuální roviny je zřejmé, že se text přiklání spíše k MZ. 

     

4.2.9 Řetězový e-mail 9 

Řetězový e-mail s názvem „Podraz ČT v duelu - v debatě na Miloše Zemana“, 

původní znění e-mailu viz „Příloha č. 9“.  

Text hovoří o tom, jak ČT za pomoci odborného týmu nahrávala v debatě JD na úkor 

MZ. To neznámý autor dokazuje pomocí toho, že měl JD v uchu během debaty sluchátko, 

stejně jako moderátorka Světlana Witovská. Podle autora to nevědomě přiznal zástupce 

šéfredaktora zpravodajství František Lutonský, když řekl, že ČT kvůli debatě vypravila 

zvláštní přenosový vůz. Sdělení opět postrádá jakéhokoli autora. 

Před samotným textem je přidána modrým písmem poznámka: „... když jsem byl nucen 

za Husáka zaklít, použil jsem "zatracení imperialisti !!! "  :-) a dneska to máme tady !!!“ 

Modrá barva v tomto případě asi nemá hlubší význam, jde jen o zvýraznění textu. Zajímavé 

 
191 HLEDÁME PREZIDENTA: KROMĚŘÍŽSKÁ VÝZVA [online].  [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20161107105740/http://www.kromerizskavyzva.cz/  
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je ale slovo za „Husáka“, tedy metaforické označení doby komunismu, kdy 

v Československu vládnul prezident Gustav Husák. „Zatracení imperialisti“ je označení, 

které používala komunistická propaganda proti svým protivníkům, zejména tedy proti 

západním velmocím v čele s USA.192 Autor na něj chtěl dát velký důraz, proto ho napsal 

tučným písmem a za něj ještě přidal tři vykřičníky.  

Jako důkaz spiknutí, respektive, jak píše autor, podrazu na MZ, je použita část sdělení 

z rozhovoru na Aktuálně.cz s Františkem Lutonským o tom, jak bude prezidentská debata 

vypadat ze strany ČT.193 V první třetině autor uvádí, že ČT na pomoc JD vysílá speciální 

vůz, ve kterém budou psychologové a poradci a skrze sluchátko budou radit moderátorce 

Světlaně Witovské a JD. Sám autor to nejprve označuje za hoax a fake news, přičemž 

následně se to snaží vyvrátit pomocí pasáží z rozhovoru s Františkem Lutonským. Lutonský 

v něm hovoří o přenosovém voze, ve kterém bude sedět on, editoři, analytici a dramaturgové, 

kteří budou kontrolovat informace a případně usměrňovat debatu. Použitím tohoto 

argumentu autor nejen zpochybňuje sám sebe, protože Lutonský o žádných psycholozích a 

poradcích už nemluví, ale spiknutí klamně dokazuje na běžném televizním postupu.  

V druhém stupni označování lze popsat rétorické tropy, které autor používá 

k dokreslení atmosféry sdělení. Jsou jimi „…vstávají vlasy hrůzou na hlavě“, tedy metafora. 

Druhou metaforou je „demokracie pláče“ a posledním rétorickým tropem ve sdělení je 

ironie, když autor píše o „správném“ kandidátovi, přičemž slovo správné dává do uvozovek. 

Narativ sdělení je tedy spiknutí, které osnuje EU prostřednictvím ČT proti MZ. K tomu 

autor používá konkrétní persvazivní vyjádření. Už v nadpise uvádí, že se jedná o „podraz 

ČT“, tedy velmi silně emočně zabarvené expresivní vyjádření. Do spiknutí zapojuje i EU, 

respektive celé spiknutí je podle autora vytvořeno ve jménu EU. Dále autor vyzývá příjemce, 

aby „bránili zem“. V příjemcích se tak snaží vyvolat pocit ohrožení vlasti a burcuje k akci, 

respektive obraně, ta se v tomto případě nejspíše vztahuje na volbu. „Braňte zem“ tak lze 

rozklíčovat jako pomyslný rozkaz, v syntagmatické rovině rozklíčovatelný i jako pokyn – 

běžte volit a nevolte JD. Dále pokračuje označením „skrytá pravda“, tedy snaží se navodit 

pocit, že příjemce se v následujících řádcích dozví něco tajného.  

Vyznění textu jako celku v ideologické rovině je namířeno proti ČT a JD. ČT se snažila 

 
192 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ., 2018, s. 62 
193 FROUZOVÁ, Kateřina. Férové publikum i dotazy na sponzory kampaně. Naše debata Zemana s 

Drahošem bude jiná, slibuje ČT. Aktuálně.cz [online]. 24. 1. 2018 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zeman-a-drahos-na-ct-komornejsi-publikum-dotazy-na-

transpare/r~22a30690010911e886cf0cc47ab5f122/  
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debatu zmanipulovat, aby uškodila MZ, protože ten je kritický vůči migraci a EU. ČT je 

součástí mocenské hry, jejíž cílem je, aby JD vyhrál volby a MZ byl odstraněn.   

 

 

 

4.2.10 Řetězový e-mail 10 
 

Řetězový e-mail s fotografií Ivany Zemanové v hidžábu, původní znění e-mailu viz 

„Příloha č. 11“.  

 Tento řetězový e-mail je jediný, který autorka získala, jehož obsah je namířen proti 

MZ. Sdělení obsahuje fotografii MZ a jeho ženy. Fotografie je doplněna ještě textem. Jde 

tedy o komplexní komunikát. Autor sdělení je opět neznámý. 

 Na úrovni prvního stupně označování lze rozklíčovat hlavní znak sdělení, tedy 

manželku MZ Ivanu, která je zahalena do hidžábu, tradičního šátku muslimských žen. Ivana 

Zemanová je ve středu fotografie. Druhým hlavním znakem je MZ jako zrádce.  

Autor kombinací textu a fotografie, tedy simultánním označováním zvýšil 

redundanci sdělení.194 V textu stojí: „Zeman nechal zahalit před muslimy svou ženu. Zradil 

tak nejen jí, ale celý český národ!!! Proto dál nemůže být českým prezidentem!!!“ Text je 

napsán výrazný, tučným písmem červené barvy. Stejně jako tomu bylo u předchozích e-

mailů, autor použitím této barvy symbolicky zdůrazňuje naléhavost sdělení a poutá 

pozornost. Ve větách, kde se píše o zradě a o tom, že MZ už dále nemůže být českým 

prezidentem, jsou tři vykřičníky. Tedy ještě víc zdůrazňuje naléhavost textu.  

V rovině intertextuality autor spoléhá na to, že příjemce bude vědět, jaký postoj MZ 

zaujímá směrem k migraci, kterou označuje dlouhodobě jako hrozbu. To, že MZ umožnil 

zahalit svou ženu, je tak zrada toho, co sám MZ o migraci, a především islámu říká. Jako 

třeba jeho výrok z roku 2015, kdy mluvil velmi nevybíravě o islámských migrantech. Mimo 

jiné také komentoval právě zahalování žen: „Přijdeme o krásu žen, protože ty budou 

zahaleny v burkách od hlavy po paty včetně obličeje, kde máte jen takovou látkovou mřížku. 

No tak dovedu si představit ženy, kde by to bylo zlepšení, ale takových žen je málo a zrovna 

tady nikoho takového nevidím.“195 

Autor tedy ideologicky vykresluje MZ jako zrádce svých občanů. MZ se svými výroky 

 
194 SEDLÁKOVÁ, Renáta., 2014, s. 354  
195 STUCHLÍKOVÁ, Lucie. Každý terorista je muslim a budou nám sekat ruce. Co řekl Zeman o běžencích a 

islámu? Aktuálně.cz [online]. 22. 10. 2015 [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/budou-nam-sekat-ruce-a-kazdy-terorista-je-muslim-co-rekl-

zem/r~b485f7b678b211e5b286002590604f2e/  
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sám pasoval do role pomyslného ochránce před migrací, který do naší země nepustí islámské 

migranty. Tím, že k fotografii, která byla původně pořízena na oficiální návštěvě Saudské 

Arábie v roce 2015196, autor dodal text o zrádci, změnil zcela původní vyznění fotografie. 

Vyhodnocení analýzy  
Sémiotická analýza byla provedena u vybraných 10 řetězových e-mailů. Na základě 

třech stupňů označování byla sdělení v těchto e-mailech rozklíčována, aby se dalo lépe 

porozumět, jakým způsobem působí na příjemce.  

Autoři ve všech e-mailech více či méně pracují s emocemi, a to především 

s negativními emocemi, jako je strach. Strach je totiž velmi účinný prostředek k ovlivňování 

veřejného mínění a je využíván k odklonění pozornosti od jiných témat.197 S tím souvisí i 

narativy, které se linou napříč všemi analyzovanými řetězovými e-maily. Narativ je obvykle 

„nějaké archetypální silné téma, které máme hluboce zakořeněno v podvědomí a které nás 

oslovuje díky naší kultuře, pověstem, historii, pověrám, víře, národní, skupinové či kmenové 

psychologii. Téma, které dokáže spustit předpokládaný řetěz reakcí.“198  

Nejvýraznějším narativem je v rámci e-mailů hrozba migrace. Na tento narativ se 

pak nabalují různé další, jako třeba narativ zničení naší křesťanské kultury v případě, že 

Česká republika přijme muslimské migranty, že nás islámští migranti mají za úkol pozabíjet 

nebo že migrace přináší zvýšenou kriminalitu. Tyto narativy nelze považovat za něco 

nového, co by se vyskytlo právě v souvislosti s prezidentskou volbou. Narativy s podobnou 

tématikou jsou ve skutečnosti úspěšnou ruskou propagandou.199       

V souvislosti s migrací je v řetězových e-mailech Jiří Drahoš vykreslen jako hrozba 

(„vítač“) a jeho opozicí je Miloš Zeman („ochránce“). Z faktického hlediska můžeme toto 

chápat jako mýtus, jelikož reálné rozhodovací pravomoci v otázce přijímání migrantů nemá 

v České republice prezident, ale vláda v čele s premiérem. Jelikož je Česká republika 

parlamentní demokracií, reálné pravomoci prezidenta jsou velmi omezené, jeho funkce je 

spíše reprezentativní, ať už se to Miloš Zeman po dobu výkonu své funkce snažil mnohokrát 

různými zásahy nedodržovat. E-maily se tedy klamně snaží navodit pocit, že Miloš Zeman 

v tomto smyslu může rozhodovat.  

Dalším společným znakem všech řetězových sdělení jsou příběhy o spiknutí. Ty lze 

 
196 Galerie: Fotografie z cest. Zemanová si vzala hidžáb. Echo24.cz [online]. 2015, 17. 2. 2015 [cit. 2021-04-

10]. Dostupné z: https://echo24.cz/g/ifMxw/fotografie-z-cest-zemanova-si-vzala-hidzab/2  
197 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ., 2018, s. 73 
198 ALVAROVÁ, Alexandra., 2019, s. 238 
199 Tamtéž  
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z hlediska sémiologie považovat v dnešní době za novodobé mýty, i přes to, že nejde o nic 

nového. Konspirační teorie o všech možných spiknutí jsou tu s námi dlouho, nicméně 

s rozvojem sociálních sítí se staly v některých případech mainstreamem. V rámci řetězových 

e-mailů nejvíce rezonovalo spiknutí zosnované často nejasnými mocenskými západními 

strukturami, které si dosadily Jiřího Drahoše jako loutku, skrze kterou chtějí prosazovat své 

mocenské zájmy u nás, potažmo si nás podmanit, nebo nás zničit. 

Grafická stránka e-mailů se různila. Některé e-maily měly jasnou strukturu, měly 

logické odstavce oddělené nadpisy. Jiné zase naopak žádnou logickou stavbu neměly. U 

většiny ale lze najít výrazné barevné písmo a často palcové titulky s šokující informací. Tedy 

něco podobného, na čem je založený bulvární tisk. Barvy v těchto sdělení hrají velkou roli, 

je pomocí nich kladen důraz na konkrétní sdělení. Hodně je využívána červená barva. Často 

je písmo ve větších velikostech a také autoři sdělení hojně pracují s Caps Lockem, pomocí 

kterého dávají na určité sdělení ještě větší důraz. S přihlédnutím k tomu, že primární cílovou 

skupinou jsou senioři, lze pozorovat, že i analyzované řetězové e-maily jsou jim v tomto 

směru přizpůsobeny zmíněným velkým písmem a barvami. Sdělení jsou v některých 

případech také doplněna obrázky, a tvoří tak komplexní komunikáty. Tyto texty pak mají 

vyšší redundanci a příjemci lépe utkví v paměti jejich sdělení. 

Co se týče vykreslení kandidátů Jiřího Drahoše a Miloše Zemana, tak naprostá 

většina sdělení vykresluje Jiřího Drahoše negativně a Miloše Zemana pozitivně. Z 10 

analyzovaných e-mailů byl proti osobě Miloše Zemana jenom jeden e-mail. Jiří Drahoš je 

vykreslen jako archetypální padouch. Je vnímán jako hrozba, v e-mailech je zpochybňována 

jeho morální integrita, spojují ho s osobami, které jsou vnímány negativně, přímo ho 

označují jako součást spiknutí a v neposlední řadě je spojován s migrací, a tím pádem všemi 

negativními konotacemi, které s ní souvisejí. Naopak Miloš Zeman je popisován jako 

protiklad Jiřího Drahoše ve všech směrech. V některých e-mailech je dokonce vykreslen 

jako archetypální bojovník. Je označován jako náš ochránce před migrací, a tudíž zkázou 

naší kultury, on jediný je schopen čelit spiknutí, které ztělesňuje Jiří Drahoš. Miloš Zeman 

je také vykreslován jako inteligentní, pragmatický, zkušený politik, který má silné národní 

cítění. Některé e-maily ho vyloženě neadorují, ale mluví o něm jako o jediné alternativě 

k ostatním kandidátům.  

Závěr  

Řetězové e-maily jsou novodobý folklór, jsou prostředím, ve kterém se šíří fámy, 



 

 

56 

drby, pomluvy, ale i hoaxy a dezinformace. Tento fenomén není nijak nový, nicméně 

v prezidentské volbě 2018 se znovu připomněl a ukázal se v dosud nevídané intenzitě a 

koncentraci. Řetězové e-maily kolující v období kampaně a mezi prvním a druhým kolem 

prezidentských voleb šířily různé dezinformace a hoaxy o prezidentských kandidátech. Díky 

povaze jejich sdělení se tak nepřímo zapojily do volebního klání. To lze vidět například 

v tom, že nejvíce v e-mailech kolovaly narativy související s migrací, kterou přímo 

spojovaly s osobou Jiřího Drahoše, přičemž téma migrace v prezidentském klání sám 

aktivně proti svému soupeři používal Miloš Zeman, potažmo jeho okolí. Nálepky „vítače“ 

se Jiří Drahoš už nezbavil.   

Řetězové e-maily jsou založeny na mechanismu přeposílání. Sdělení tak často koluje 

mezi známými, čímž se zvyšuje jeho věrohodnost. Reálné dopady řetězových e-mailů na 

prezidentskou volbu nicméně nejde přesně zhodnotit, při nejmenším ale lze konstatovat, že 

zapadaly do mediálního kontextu dezinformačních webů a narativů, které se v nich v té době 

vyskytovaly. Řetězové e-maily tak dokreslovaly atmosféru, ve které se celý souboj 

kandidátů nesl. Zatímco Miloš Zeman čelil pouze jednomu e-mailu, který ho vykresloval 

negativně, jeho protikandidát Jiří Drahoš se potýkal s poměrně sofistikovanou a ucelenou 

dehonestující kampaní. Přirozeně se tak nabízí otázka, zda za řetězovými e-maily někdo 

nestál.    

Tato práce si ale kladla za cíl zjistit, jakým způsobem e-maily působily na příjemce 

a jak vykreslovaly zmíněné kandidáty.  

Lze zkonstatovat, že řetězové e-maily více než s racionálními sděleními pracovaly 

s emocemi. K vzbuzení emocí používaly hlavně dva nejčastější narativy, a sice narativ 

migrace a narativ spiknutí. V obou případech byly tyto narativy použity tak, aby vyvolávaly 

negativní emoce. S těmito negativními emoci pak byl spojen především Jiří Drahoš, který 

byl v obsahu těchto sdělení cíleně diskreditován.  

 

Summary 

This thesis aimed to study the so-called chain emails related to presidential candidates Jiří 

Drahoš and Miloš Zeman. The main subject of the thesis was to analyze the content of the 

several selected chain emails. The semiotic analysis method was used in order to find out 

the effectiveness of persuasive communication and how it defined mentioned candidates 
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during a presidential election campaign. According to the findings, was proved that chain 

emails contained messages mainly on an emotional basis. As the analyzed data presented 

all emails except one were in favour of Milos Zeman. While the rest of the emails were 

serving to discredit counter-candidate Jiri Drahos. Last but not least, the work conducted 

the media context of presidential election in the Czech Republic.  All the data were 

profoundly examined in order to conduct a solid analysis and prove its findings.  
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