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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na šíření konspiračních teorií, fake news a hoaxů a na 

roli médií v tomto procesu. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy a téma práce je 

zasazeno do širšího kontextu. Je přiblíženo fungování dezinformačních médií, nechybí 

popis tuzemské scény. Mezi další kanály využívané pro klamání příjemců jsou zařazené e-

maily a aplikace, sociální sítě a také ústní šíření. Speciální pozornost se věnuje 

standardním médiím a pravidlům, podle nichž mají fungovat. Na teorii navazuje praktická 

část, která mapuje šíření konkrétních dezinformací nejen prostorem médií, ale i fact-

checkingových iniciativ. Za příklady jsou zvoleny konspirační teorie o požáru katedrály 

Notre-Dame, hoaxy o údajných uprchlících v Chebu, o novináři České televize Marku 

Wollnerovi a o poslankyni Olze Richterové a kauza pochybné neziskové organizace 

Mezinárodní dětský kříž. K jejich analýze dochází prostřednictvím smíšeného modelu 

výzkumu: Sběr dat probíhá kvantitativní metodou, při práci s nimi jsou následně uplatněny 

kvalitativní metody spojené se zakotvenou teorií. Cílem je definovat a popsat podoby, 

které média dezinformacím ve svých výstupech dávají, a určit, v kterých případech 

dezinformace sama aktivně šíří.  

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the dissemination of conspiracy theories, fake news and 

hoaxes and the role of media in this process. First, the basic concepts are explained and the 

topic of the thesis is put in a broader context. The functioning of disinformation media is 

described including the description of the local scene. Other channels used to deceive 

recipients include e-mails and applications, social networks, and word of mouth. Special 

attention is paid to the regular media and the rules according to which they should operate. 

The theory is followed by a practical part, which maps the spreading of specific 

misinformation not only through the media, but also fact-checking initiatives. Examples 

include conspiracy theories about the fire in Notre-Dame Cathedral, hoaxes about alleged 

refugees in Cheb, Czech Television journalist Marek Wollner and MP Olga Richterová, 

and the case of the dubious non-profit organization International Children's Cross. The 

analysis of these cases is conducted through a mixed research model: Data collection is 

carried out by a quantitative method, while working with them, qualitative methods 

associated with grounded theory are applied. The aim is to define and describe the forms 



 

 

 

that the media give to misinformation in their outputs, and to determine in which cases 

disinformation itself actively disseminates. 
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1 

Úvod 
 

Mix technologického vývoje, masové dostupnosti internetu, jeho interaktivity a neregulace 

učinil z tématu šíření nepravdivých zpráv jedno z velkých témat konce 20. a začátku 21. 

století. Nikdy v historii nebylo tak snadné stát se dezinformátorem, a zároveň tak obtížné 

rozpoznat nepravdivá tvrzení. 

 Je na jednu stranu fascinující, na druhou až hrozivé sledovat, kolik hoaxů, fake news či 

konspiračních teorií lze v online prostoru snadno a rychle najít, a jak velký počet uživatelů 

jim prokazatelně věří. Tento fenomén mě zajímá z profesního i občanského pohledu, proto 

jsem se mu v této diplomové práci rozhodl věnovat, a snažil se odpovědět na řadu otázek 

začínajících slovy „proč“ a „jak“. 

V teoretické části vysvětluji základní pojmy a popisuji jednotlivé kanály, jimiž se 

dezinformace dostávají mezi širokou veřejnost. Podrobně se zabývám zejména sociálními 

sítěmi a řetězovými e-maily, které fungují na principu získávání informací „od známých“. 

Charakterizuji principy, na základě nichž pracují dezinformační média, a rozebírám 

specifika tuzemské scény, včetně jejího financování. Zajímá mě i to, proč lidé mají 

tendenci věřit nepravdivým informacím, a na základě práce s odbornou literaturou 

formuluji hlavní zásady toho, jak vůči nim být pokud možno imunní. 

Za velmi důležitou v tématu považuji roli standardních médií a iniciativ, jež se zaměřují 

jak na vyvracení falešných zpráv, tak na prevenci jejich vzniku. Velkou pozornost jim 

věnuji také v praktické části. Tu tvoří analýza pěti konkrétních dezinformací, respektive 

jejich šíření českými médii. Zvolil jsem je tak, aby byl výběr co nejpestřejší, a jejich 

vzájemné srovnání tak mohlo poskytnout co nejcennější závěry. Spekulace kolem požáru 

katedrály Notre-Dame reprezentují mezinárodní konspirační teorii, hoaxy jsou zastoupeny 

v podobě fotomontáže (domnělí uprchlíci v Chebu) i podvržených citátů (o novináři České 

televize Marku Wolnerovi a poslankyni Olze Richterové1). Kauza Mezinárodního dětského 

kříže je pak příkladem neověřování faktů ze strany profesionálních novinářů. 

Kvantitativní metodou udělám monitoring médií, následně výstupy kvalitativně 

(prostřednictvím zakotvené teorie) vyhodnotím a určím základní směry, kterými se šíří (od 

                                                           
1 Při zpracování tezí jsem počítal s hoaxem o paštice Hamé dvojí kvality, kauza kolem poslankyně 

Richterové mi ale přišla vhodnější, i s ohledem na její vývoj v čase. Proto jsem příklady oproti předpokladům 

upravil.  
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původního kontextu, přes informování o tom, že se jedná o dezinformace, až po využívání 

v nových souvislostech). Jednotlivé podoby sdělení blíže popíšu a, prostřednictvím citací 

z článků se je pokusím charakterizovat. 

Analýzou v praxi ukážu, jak v případě fake news, konspirace a hoaxů fungují 

dezinformační a standardní média, a jak aktivní jsou fact-checkingové iniciativy, tedy 

projekty a organizace zaměřené na ověřování faktů.  
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 Teoretická část  
 

1.1 Úmyslné klamání příjemců informací 

V této práci se budu zaměřovat primárně na dezinformace. Příručka vydaná organizací 

UNESCO pro novinářské vzdělávání a školení, tento termín charakterizuje jako 

nepravdivou informaci, která je úmyslně šířená (ti, kteří tak činí, si toho tedy jsou vědomi). 

V tom se liší od misinformace, která je rovněž nepravdivá, ale ten, kdo ji předává dál, si 

toho není vědom, a je přesvědčen o tom, že říká nebo píše pravdu. (Ireton, Posetti, 2018). 

Rovněž Guess a Lyons tvrdí, že rozdíl mezi oběma pojmy spočívá v záměru, který však 

někdy není jednoduché prokázat. Coby příklad dezinformací uvádějí organizované pokusy 

propagovat nepravdy, zejména ze strany politických představitelů, a explicitně rovněž 

zmiňují fake news (Guess, Lyons, 2020).  

Mleziva doplňuje, že dezinformace bývá adresována většímu počtu lidí, případně celé 

populaci a pojednává o závažnějších skutečnostech s širším dosahem. „Od příbuzné lži se 

liší svým užitím, ve kterém zřetelně ukazuje svou spojitost s informací,“ píše (Mleziva, 

2000, s. 56).  

Cílenou manipulací veřejného mínění se ve své stati pro Journal of Data and Information 

Quality zabývají Zannettou, Sirivianos, Blackburn a Kourtellis, přičemž rozlišují deset 

typů nepravdivých či falešných informací, které rozdělují do tří hlavních skupin. Svůj text 

vztahují konkrétně k webu 2s odkazem na významný podíl při šíření nepravdivých zpráv 

(Zannettou, Sirivianos, Blackburn a Kourtellis, 2018).  

 

1.1.1 Fake news  

V současné době často užívaným termínem autoři označují celou první skupinu 

nepravdivých informací – a na pomyslné stupnici závažnosti ji řadí na první místo.  

Fake news rozdělují následovně:  

 Výmysly – zcela fiktivní informace, jediným cílem je uvést čtenáře v omyl. 

                                                           
2 Jedná se nicméně o obecné charakteristiky a principy, proto z jejich rozdělení bude v teoretické části 

vycházet.   
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 Propaganda – převážně složená z vymyšlených příběhů, má poškodit konkrétní 

stranu. Propaganda má bohatou historii, byla hojně využívaná například v průběhu 

tzv. studené války, je typická pro politický boj (Tamtéž, 2018). Čtyřmi pilíři 

propagandy jsou jednoduchost, oslovení mocí, oslovení představivosti a opakování 

(Koukolík, 2020).  

 Podvodník – odkazy na články, jimž je přisuzován podvodný zdroj nebo autor. 

Hlavní nebezpečí těchto fake news tkví zejména v tom, že důvěryhodnost textů se 

ověřuje právě skrze jejich zdroje a autory.  

 Konspirační teorie – situace či události se autoři snaží vysvětlit tak, že se jedná o 

spiknutí, aniž by o nich ovšem existovaly důkazy. Za „nezákonné činy“ jsou podle 

konspiračních teorií často zodpovědné vlády nebo mocní jednotlivci (Zannettou, 

Sirivianos, Blackburn a Kourtellis, 2018). Původně se tento termín používal „pro 

jakékoliv tvrzení o kriminálním nebo politickém spiknutí“. V současné době 

odkazuje takřka výhradně na okrajové teorie (Nutil, 2018, s. 18). 

Fraga-Lamas a Fernández-Caramés považují fake news za typ dezinformací, které jsou 

generovány „ručně“ (nejedná se tedy o texty vytvářené pouze pomocí umělé inteligence). 

Termín byl podle nich vytvořen kvůli kontroverzím během amerických voleb v roce v roce 

20163 (Fraga-Lamas, Fernández-Caramés, 2020). Samotný princip fake news však 

rozhodně nový není, například v roce 2005 na něj upozorňoval, byť komicky, americký 

televizní pořad Colbert Report. Varoval před nebezpečím přijímání nových informací a 

příběhů, které se neopírají o fakta či důkazy, ale cílí na naše emoce (Cooke, 2018). Od 

konce 20. století je široké veřejnosti zpřístupněn internet a počítače se stávají průměrně 

dostupným zbožím. Obrovské možnosti online prostoru tak může využívat takřka každý, a 

fake news získávají nebývale masovou dimenzi.   

Nutil dává šíření fake news do přímé souvislosti s následným politickým nebo finančním 

ziskem. Zároveň upozorňuje na to, že někdy jsou do této skupiny nesprávně řazeny parodie 

nebo satira – těmi, kteří je nerozpoznají (Nutil, 2018).  

1.1.2 Předpojaté / nepřesné zprávy 

Jedná se o zprávy, které jsou sice zavádějící, ale do určité míry i pravdivé.  

Hyperpartisan je do češtiny obtížně přeložitelný výraz sestávající z předpony „hyper-„ 

                                                           
3 Donald Trump v nich porazil Hillary Clinton.  
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(nad, zvýšený, nadměrný) a anglického slova partisan (přívrženec, straník). V praxi 

označuje extrémně jednostranně pojaté příběhy, jež jsou zaujaté vůči konkrétní osobě, 

politické straně, situaci nebo události „Hyperpartismus“ lze odhalit především v politickém 

kontextu, aktivní jsou v tomto směru zejména okrajové webové platformy.  

Klam je konstruován tak, že příjemcům úmyslně „servíruje“ argumenty tak, aby budily 

dojem lepších, než ve skutečnosti jsou. (Zannettou, Sirivianos, Blackburn a Kourtellis, 

2018). 

1.1.2.1 Hoaxy  

Do skupiny předpojatých, respektive nepřesných zpráv počítá článek pro Journal of Data 

and Information Quality také hoaxy. Definuje je jako zprávy, jež falešná nebo nepřesná 

fakta prezentují coby fakta legitimní. Výzkumníci pro tuto kategorii rovněž používají 

označení „polopravda“ nebo „faktoid“4. (Tamtéž, 2018). 

Nutil hoax popisuje jako „záměrně vytvořený podvod vydávající se za pravdu. V širším 

významu může zahrnovat falešnou zprávu, fámu, mystifikaci, novinářskou kachnu, 

poplašnou zprávu nebo také žert. Poměrně často se můžeme setkat i s podvrženými citáty 

známých osobností, fotografiemi vytrženými z kontextu a doplněnými neodpovídajícím 

popisem, upravenými videonahrávkami atp.“ (Nutil, 2018, s. 137).    

Pro úspěch hoaxu je třeba přitáhnout pozornost čtenáře a motivovat jej k dalšímu šíření. 

K tomu přispívá už volba vyhroceného nebo emotivního tématu, velkou roli hraje lákavý 

titulek, časté je využití principu autority (zaštítění se známými osobnostmi nebo 

anonymními experty). Zpravidla hoax tvrdí, že jde o informaci, kterou oficiální kruhy – 

mainstreamová média či vlády – tají. Proto přichází výzva k šíření (Nutil, 2018). Ta často 

těží ze spojení explicitnosti a odkazu na domnělé tajení zásadního sdělení. Typickým 

používaným obratem je „sdílejte, než to smažou.5“  

1.1.3 Zavádějící / nejednoznačné zprávy 

Tato kategorie zpráv má pro recipienty nejméně závažné negativní důsledky.  

Za fámy se označují příběhy, jejichž pravdivost je nejednoznačná nebo nebyla nikdy 

potvrzená. (Zannettou, Sirivianos, Blackburn a Kourtellis, 2018). Kapferer používá několik 

                                                           
4 „Něco, co se faktu podobá, faktem ale není. Může jít o předpoklad nebo spekulaci opakovanou tak často, že 

se začne za fakt považovat. Zahrnuje neskutečné, nepravdivé nebo nepřesné, sporné, neověřené, nepotvrzené, 

naivní, nepodložené tvrzení“ (Manipulátoři, 2017).  
5 Nabízí se srovnání s marketingovou „call to action“ (výzvou k akci), pro niž je zase charakteristické slovní 

spojení „klikněte zde“.   



 

 

6 

definic fámy, z nichž jedna zní, že se jedná o neověřenou zprávu nebo vysvětlení, jež se 

týká předmětu, události nebo otázky veřejného zájmu (Kapferer, 1992.) 

Clickbaitem se rozumí zavádějící titulek. Termín byl vytvořený až v souvislosti s webem, 

samotný fenomén je ale dobře známý už od konce 19. století; zavádějící palcové titulky 

byly typické pro nástup tzv. žluté žurnalistiky, tedy bulvárního tisku. Případný nesoulad 

titulku s celým textem čtenář identifikuje snadno, musí si ale přečíst celý článek 

(Zannettou, Sirivianos, Blackburn a Kourtellis, 2018). Alvarová operuje v souvislosti 

s výraznými titulky s termínem „emocionální únos – emotional hijack“. Například v roce 

2017 byly nejúspěšnější tyto slogany: Toto vás zaručeně (plus sloveso, např. dostane, 

dojme, pobouří, či šokuje).6 (Alvarová, 2017).   

Satira, příběh obsahující ironii a obecně humor, není sama o sobě nebezpečná. Média 

zaměřená na tento typ zpráv navíc své zaměření obvykle explicitně uvádějí. Častým 

fenoménem však je šíření jejich textů prostřednictvím sociálních sítí, a záměrné 

zamlčování nebo ignorování satirické povahy textů, tedy vydávání za fakta. (Zannettou, 

Sirivianos, Blackburn a Kourtellis, 2018). 

1.2 Kanály využívané pro klamání příjemců  

Falešná zpráva dosáhne efektu až v momentu, když se dostane k recipientům, které 

následně může ovlivnit / zmanipulovat. Možných komunikačních kanálů je celá řada, a 

v průběhu historického vývoje se měnily, respektive rozšiřovaly. Rozdělil jsem je na pět, 

které považuji z hlediska zaměření této práce za zásadní.  

1.2.1 Ústní šíření  

V současné době je pozornost věnována zejména moderním technologiím, zapomínat ale 

nelze ani na prosté ústní předávání informací. Kapferer jej popisuje v souvislosti s fámou a 

tvrdí: „Před vznikem písma byly ústně šířené zprávy jediným komunikačním kanálem. (…) 

Příchod tisku, později rozhlasu a nakonec audiovizuální exploze fámu kupodivu neohrozily. 

Navzdory všem médiím získává veřejnost pořád část svých informací z ústně šířených 

zpráv“ (Kapferer, 1992, s. 8).  

Také pravděpodobnost úspěchu fake news či hoaxů se zvyšuje, pokud si o nich lidé mezi 

sebou řeknou, a dozvědí se tak určitou zprávu od někoho známého, konkrétního. 

                                                           
6 Alvarovvá odkazuje na studii zveřejněnou mediálním analytikem Stevem Raysonem zde: 

https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/ 

https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/
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Marketing pod pojmem Word of Mouth marketing označuje každou ústní komunikaci 

v kontextu spotřebitelského chování. Jak uvádějí Buttle a Groeger, „zdá se, že nic 

nepřesvědčuje lépe než doporučení od důvěryhodného přítele nebo člena rodiny“ (Buttle, 

Groeger, 2017). Kapferer doplňuje, že spotřebitelé věří víc sousedům či přátelům, než 

reklamám nebo tomu, co jim řeknou prodavači (Kapferer, 1992).  

Obecně mají lidé tendenci věřit tzv. názorovým vůdcům7. Podle konceptu, s nímž přišel 

jako první tým sociologa Paula Lazarsfelda, ovlivňují tito aktivní a informovaní jedinci ve 

velké míře názory ostatních, a podle dvoustupňového toku komunikace zároveň ostatním 

zprostředkovávají informace z médií (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, 2021).  

Utvrzování v názorech v rámci tzv. komnat ozvěn či sociálních bublin se podrobněji věnuji 

v části 1.2.3. o sociálních sítích).  

1.2.2 E-maily a aplikace  

V souvislosti s cíleným oslovováním velkého počtu příjemců prostřednictvím elektronické 

pošty se hovoří o tzv. řetězových e-mailech. Jsou považovány za typický prostředek šíření 

hoaxů. Heyd popisuje, že dlouho byly e-mailové hoaxy těsně spjaty s tématem 

počítačových virů a dodnes je velká část z nich tvořena falešnými virovými varováními 

nebo dalšími zprávami, které souvisejí s počítačovou bezpečností. Prvním doloženým 

příkladem je „virus 2400 Baud Modem“, který se objevil kolem listopadu 1988 (Heyd, 

2007).  

Web Čeští elfové, který analyzuje dezinformační kampaně na českém internetu, uvádí: 

„Fenomén řetězových e-mailů je překvapující především svým podceňovaným dosahem. 

Ovlivňuje desetitisíce lidí, což je srovnatelné s dosahem celostátního tištěného deníku 

střední velikosti, třeba Lidových novin“ (Čeští elfové, 2020b). Obětí řetězových e-mailů se 

často stávají senioři; pro průzkum organizace Elpida a Nadace O2 z roku 2019 řekl každý 

pátý oslovený z jejich řad, že se osobně podílí na šíření řetězových e-mailů, a více než 40 

procent oslovených se přiznalo, že si informace neověřuje (Hronová, 2019). 

Efektivitu oslovení po e-mailech ještě zvyšuje skutečnost, že v současné době má 

k elektronické poště řada lidí přístup také přes mobilní zařízení, k přečtení (a případnému 

přeposlání) zprávy tedy mnohdy není nutné ani zapínat počítač. Mobily jsou k šíření 

zejména hoaxů často využívány i přes aplikace v nich nainstalované. Noor Ilahi v tomto 

                                                           
7 Především pod anglickým termínem „oponion leaders“ se často hovoří také o influencerech na sociálních 

sítích.  
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směru zdůrazňuje význam WhatsAppu, kde mezi sebou mohou komunikovat jak 

jednotlivci, tak skupiny lidí (Noor Ilahi, 2018).  

1.2.3 Sociální sítě  

Vědci z Massachusettského technologického institutu zpracovali v roce 2018 rozsáhlou 

studii, v rámci níž zkoumali 126 00 vláken zpravodajských zpráv na Twitteru (mezi roky 

2006 a 2017). Analyzovali tak více než 4,5 milionu tweetů od přibližně 3 milionů lidí. 

Autoři konstatují, že falešné zprávy se s mnohem větší pravděpodobností stanou virálními, 

a vzorek 1 500 osob osloví v průměru šestkrát rychleji než zprávy pravdivé (Massachusetts 

Institute of Technology, 2018).  

Práce se sice věnovala výhradně Twitteru, zásadní zjištění lze ale zobecnit na sociální sítě 

jako celek. Skutečnost, že jsou velmi efektivním kanálem pro sdílení falešných informací, 

si ostatně dobře uvědomují nejen odborníci v oblasti médií a dalších relevantních oborech, 

ale i samotní provozovatelé sítí. Ředitel Facebooku Mark Zuckerberg na něm v roce 2017 

zveřejnil dopis všem členům, v němž píše, že dva aktuálně nejdiskutovanější problémy se 

týkají diverzity hledisek jednotlivých uživatelů (filtrační bubliny – viz níže) a právě fake 

news (Zuckerberg, 2017).  

Koukolík shrnul, že „sociální sítě změnily komunikaci v řadě směrů: 

- uživatelé bývají anonymní;  

- informace jsou vysoce rozmanité;  

- sociální média jsou všudypřítomná; 

- umožňují velmi rychlé šíření informací; 

- chybí jasná hierarchie a odpovědnost; 

- proměna z objektivity na subjektivitu; 

- pružná kombinace textů, obrázků, zvukových záznamů a videozáznamů; 

- téměř úplná nepřítomnost tradičních postupů regulace.“ 

(Koukolík, 2020, s. 103-104). 

Online komunikace s sebou také přinesla termín občanská žurnalistika, kterým se rozumí 

stav, kdy se běžní uživatelé stávají „novináři“ – tvoří blogy8, na nichž se vyjadřují k 

aktuálním událostem, sdílejí fotografie, videa nebo komentáře očitých svědků. V širším 

pojetí tento termín označuje i přeposílání příspěvků, označování, hodnocení nebo sdílení 

                                                           
8 Blogy, či například osobní stránky, nepočítám mezi samostatné kanály. Bez dalšího šíření, zejména 

prostřednictvím sociálních sítí, je totiž jejich dosah obvykle marginální. 
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zpravodajských příspěvků profesionálních serverů či ostatních uživatelů (Good, 2009).  

Fuchs v souvislosti se sociálními sítěmi píše o byznysovém modelu databáze vytvořené 

samotnými uživateli, přičemž dochází ke sbližování veřejné a osobní komunikace (Fuchs, 

2017). Takto virtuálně vytvořené - nebo rozvíjené - vztahy souvisejí i s 

komplexnějším efektem tzv. komnaty ozvěn (v angličtině echo chambers). Většina autorů 

tento pojem nějakým způsobem vztahuje k utváření postojů, respektive ke komunikaci 

v rámci nich. Někteří zdůrazňují informační postupy, specificky filtrační bubliny9, 

personalizovaný obsah a selektivní expozice. Další se pak zaměřují na diskuzi a diskuzní 

postupy (Boulianne, Koc-Michalska, Bimber, 2020).  

Nutil v obecnější rovině doplňuje, že „technologický rozvoj spolu s novými typy médií 

dokáže určité pohyby ve společnosti akcelerovat, stát se ´průtokovým ohřívačem´, který 

zatápí pod emočním kotlem a v kombinaci s anonymitou (nebo alespoň s debatou, která se 

neodehrává tváří v tvář) může vytvořit potenciálně velmi výbušnou směs skupinového 

myšlení, myšlenkových ghett a radikalizace“ (Nutil, 2018, s. 52).   

Nemalá část lidí navíc sociální sítě používá coby „hlavní zpravodajský kanál“. Z analýzy 

Pew Research Center vyplývá, že 62 % dospělých Američanů získává informace ze 

sociálních sítí, pro 44 % uživatelů Facebooku je tato síť jediným zdrojem informací (Nutil, 

2018). Přitom však je pro sociální sítě typické, že se obtížně ověřují jak samotný obsah na 

nich, tak použité zdroje (Koukolík, 2020).     

1.2.4 Standardní média  

Pro účely diplomové práce tímto označením rozumím „profesionální“ média, tedy zejména 

periodický tisk, rozhlasové, televizní a webové zpravodajství tvořené profesionálními 

novináři, kteří by z titulu své funkce měli naplňovat čtyři základní kritéria definovaná 

McQuailem. Jedná se o pravdivost (zahrnuje důvěryhodnost či nestrannost), svobodu 

(nejen nezávislost, ale i např. připravenost kritizovat v zájmu publika ty, kteří mají 

společenskou a ekonomickou moc), solidaritu (mj. podpora menšin a obětí či jednoty a 

soudržnosti širší společnosti i veřejného zájmu) a řád a soudržnost (všeobecné očekávání 

spíše podpory, nikoliv brzdění legitimně zvolených orgánů společenské kontroly – 

zejména v otázkách kriminality, veřejného ohrožení zdraví nebo nebezpečí) (McQuail, 

2016). Reifová se podrobněji zabývá požadavkem na nestrannost zpravodajství, přičemž 

píše, že média by měla působit jako objektivní činitel, který „fakta, názor a přesvědčení ve 

                                                           
9 Rozšířenější jsou v češtině spíše výrazy „sociální“ nebo „názorová“ bublina.  
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zpravodajství zprostředkovává, a nikoliv cíleně usměrňuje a tvaruje“ (Reifová, 2014, s. 

163).  

V praxi však fungování standardních médií ovlivňuje celá řada faktorů. Podrobněji se jimi 

zabývám v kapitole 1.4.  

1.2.5 Dezinformační média  

Dezinformační média jsou, stejně jako ta standardní, převážně tvořena autory 

honorovanými za psaní svých textů. Ti ovšem neusilují o důvěryhodnost či nestrannost; 

naopak se snaží o aktivní sdílení a/nebo samotné vytváření dezinformací. V souvislosti 

s dezinformačními médii se nejčastěji hovoří o webech (které ovšem k distribuci svých 

textů velmi často využívají také další kanály, zejména sociální sítě a řetězové e-maily10, 

případně nejrůznější aplikace). Ty „šíří nepravdivé informace, které mají vyvolat nedůvěru 

v domácí a mezinárodní demokratické instituce a šířit strach z neexistujících nebo 

zveličených hrozeb. Tyto servery využívají manipulativní techniky, neověřují informace, 

často tají autory a neuvádějí zdroje“ (Nadace Open Society Fund, 2017).  

1.3 Dezinformační scéna  

 

1.3.1  Situace v Česku 

Bezpečnostní informační služba popisuje tuzemskou situaci v roce 2019 následovně: 

„Poté, co se v ČR v posledních několika letech vytvořila a etablovala poměrně stabilní 

dezinformační scéna složená z médií, která se prezentují jako nezávislá či alternativní, jsou 

stále častěji patrné pokusy jejích protagonistů o očištění od přívlastku „dezinformační“ a 

legitimizaci jejich názorů skrze tradiční a zavedená média. Tyto aktivity lze interpretovat 

jako přirozenou součást širšího trendu, který lze popsat jako snahu posunout konspirační 

teorie, proruské narativy a protizápadní postoje z okraje mediálního spektra do jeho 

středu“ (Bezpečnostní informační služba, 2020, 11).  

Samotný počet dezinformačních11 webů přitom v čase prokazatelně roste. Nadace Open 

Society Fund ve své analýze ze srpna 2017 píše, že v České republice a na Slovensku 

působí přes 120 webů tohoto typu, a odkazuje se přitom na seznam pravidelně 

                                                           
10 Zejména tím se liší od standardních médií, které zbylé kanály už povětšinou také používají.  
11 Někteří experti používají přívlastky anti-systémové či konspirační. 
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aktualizovaný na webu konspiratori.sk. (Nadace Open Society Fund, 2017). V současné 

době figuruje na „seznamu stránek se sporným obsahem“ 204 internetových stránek 

(Konšpirátori, 2021).  

V samotném českém prostředí existuje několik desítek etablovaných dezinformačních 

webů. Ty jsou v některých případech šiřiteli sdělení, jež se do tuzemska snaží vnést cizí 

mocnosti (především Ruská federace), u několika lze pozorovat snahu ovlivňovat politické 

dění. Jejich dosah nelze podceňovat, je však limitovaný: Sociologické výzkumy ukazují, že 

je zná pouze 10–20 % respondentů a nacházejí se na okrajích prostoru sociálních sítí 

(Syrovátka, Zikmundová, Pinkas, Maderová, 2020). Dosah falešných zpráv na sociálních 

sítích je pravděpodobně omezený na bublinu oddaných čtenářů. (Sawiris, Syrovátka, 

Szicherle, Molnár, 2020). Naopak prokazatelnou součástí tuzemského ekosystému jsou 

řetězové maily zasílané adresně; ty hrají významnou roli při šíření názorů souvisejících 

s nejrůznějšími spiknutími (Štětka, Mazák, Vochocová, 2020).  

Dezinformace a manipulativní obsah v českém online prostoru pravidelně monitoruje (a 

shrnuje na měsíční bázi) občanské hnutí Čeští elfové. To se zaměřuje jak na weby, tak 

sociální sítě a řetězové maily, přičemž sleduje tyto internetové stránky: Aeronet, 

Sputniknews, Nová republika, Parlamentní listy, Pravý prostor, Protiproud (Čeští elfové, 

2020a). Štětka, Mazák a Vochocová rozdělují (s odvoláním na think thank Evropské 

hodnoty) české dezinformační weby na tři základní skupiny, jimiž jsou: tvůrci 

dezinformací (např. AC24.cz, Sputnik nebo Aeronet), agregátory (nemají původní obsah, 

ale aktivně dezinformace šíří) a webové stránky, jejichž články nemusí být nutně celé 

nepravdivé, ale jejichž autoři často vycházejí ze zmanipulovaných informací a 

dezinformací a ignorují základní pravidla novinářské etiky, zejména co se týká práce 

se zdroji. Zdaleka nejvlivnějšími internetovými stránkami tohoto zaměření jsou (již 

zmíněné) Parlamentní listy, ty ovšem Nadační fond nezávislé žurnalistiky řadí do 

samostatné kategorie politického bulváru, který staví na pomezí antisystémových a 

mainstreamových online médií (Štětka, Mazák, Vochocová, 2020). 

1.3.2 Cíle dezinformací   

Proč organizace (či jedinci) vytvářejí, nebo aktivně šíří falešné zprávy? Podle Pammenta 

(jeho příručku přeložilo a adaptovalo na české prostředí Centrum proti terorismu a 

hybridním hrozbám Ministerstva vnitra) dezinformace pomáhají k dosažení určitého cíle, 

přičemž uvádí pět nejrozšířenějších:  
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 Ekonomický, zaměřený na přímý finanční zisk. V tomto směru jsou dobře známé 

clickbaity, které nejenže vydělávají peníze za online inzerci, ale mohou také 

ukrývat malware nebo jiné formy sledovacího softwaru. 

 „Protože můžu“ je označení pro provedení něčeho obtížného nebo troufalého. 

Toto jednání vychází z „hackerské“ nebo „hráčské“ mentality. Kromě osobního 

prospěchu a získání respektu ostatních může tato dezinformační činnost vést i 

k nabourání se do kritických systémů, úniku důvěrných materiálů, zneužití systémů 

či dat.  

 Diskreditace má pomocí lží poškodit konkrétní osobu nebo organizaci.  

 Polarizace zhoršuje aktuální rozpory tím, že je ještě prohloubí. Využívána je 

stávající diskuze, do které šiřitelé dezinformací infiltrují podvodný obsah s cílem 

vyprovokovat reakci obou táborů, a tím omezovat prostor pro umírněný 

kompromis. Účely jsou obvykle politické nebo společenské. 

 Infomační vlivové operace útočí přímo na národní prosperitu nebo bezpečnost, jež 

podrývají. Za dezinformacemi zpravidla stojí nepřátelské státní či nestátní subjekty. 

(Pamment, 2020) 

1.3.2.1 Zdroje financování  

Z cílů popsaných Pammentem se budu podrobněji věnovat ekonomickému profitu, 

respektive zdrojům financování dezinformačních aktivit. Šíření falešných zpráv totiž 

představuje výnosný byznys globálního rozsahu: Studie britské organizace The Global 

Disinformation Index konstatuje, že weby šířící dezinformace vydělávají okolo 235 

milionů dolarů ročně poskytováním prostoru pro internetovou reklamu (Syrovátka, 

Vinklová, Wojtula, Zikmundová, 2020).   

V České republice se hlavní pozornost výzkumníků zaměřuje především na obsah 

nepravdivých sdělení, v posledních letech však vzniklo i několik textů věnujících se 

ekonomice české dezinformační scény. Ze vzorku 122 českých a slovenských webů 

zkoumaných Nadací Open Society Fund jich 64 % zobrazovalo reklamy, a tedy prodávalo 

reklamní prostor, přičemž většina byla zapojena do světové nebo lokální reklamní sítě (54 

% např. využívalo reklamní sítě od společnosti Google). Nadace odhaduje jejich celkový 

měsíční příjem z reklamy na 2,3 miliony korun, přičemž většinu zisku plyne k deseti 

největším serverům. (Nadace Open Society Fund, 2017).  

Syrovátka, Zikmundová, Pinkas a Maderová se zaměřili pouze na portály registrované na 
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českých doménách nebo publikující převážně texty v češtině. Těch v době zpracování své 

studie (byla vydaná v březnu 2020) napočítali 86, a na základě odhadu experta z oblasti 

marketingu píší o celkovém měsíčním příjmu z reklamy ve výši 340 000 Kč, přičemž 

téměř čtyři pětiny této částky připadá na sedmičku webů (Pravý prostor - 81 900 Kč, AC24 

78 750 Kč, Protiproud 33 300 Kč, Česko aktuálně 26 600 Kč, První zprávy 21 600 Kč, 

Lajkit 17 400 Kč, Důležité 24 14 000 Kč). Druhým nejčastějším způsobem získávání 

financí byly čtenářské příspěvky (vyžívalo je 29 webů, odhadované příjmy jsou v řádech 

tisíců či nižších desítek tisíc korun). Další formy financování (propojení s e-shopem či 

nabízení placeného obsahu) nalezli autoři pouze výjimečně (Syrovátka, Zikmundová, 

Pinkas, Maderová, 2020). 

Byť celkové částky nejsou na první pohled výrazné, i v českém prostředí se objevují 

„dezinformační podnikatelé“. Syrovátka se spolutvůrci uvádějí příklad Ondřeje Geršla, 

jehož jméno spojuje weby AC24 (založený v roce 2011) a  Lajkit (založený v roce 2015). 

Geršl podniká pod hlavičkou společnosti s  ručením omezeným AC24, která měla v roce 

2017 čistý obrat téměř 3,7 milionu korun a zisk ve výši 512 000 Kč (Syrovátka, 

Zikmundová, Pinkas, Maderová, 2020). 

Samostatnou kapitolou jsou Parlamentní listy. V roce 2010 vložil do rozjezdu tehdy 

nového média finance mediální byznysmen Michal Voráček a rozhodl se koncept média 

postavit na kvantitě. Čtenáře od počátku získával s minimálními náklady, na chrlení článků 

(ideálně s výbušným obsahem a emotivním titulkem, v němž mnohdy nechybí vulgarity) 

web využíval studenty nebo novináře bez větší praxe, informace se, na rozdíl od standardů 

v jiných médiích, neověřovaly.   

Politikům server nejenže nabízel standardní reklamní sdělení, ale za poplatek je začal 

vydávat i jako vlastní texty. V lednu 2017 upozornil Český rozhlas na to, že pražský 

magistrát si u Parlamentních listů platil PR články, které měly chválit jeho rozhodování, 

nebyly ovšem označeny jako komerční sdělení, jak ukládá zákon. Respekt k tomu doplnil 

další podobné příklady a navíc zjistil, že v rozmezí let 2013–2015 si osm krajů, 

ministerstvo zdravotnictví a průmyslu objednaly u vydavatele Parlamentních listů a firmy 

JT Media PR další služby za čtyři a půl milionu korun, což v českém mediálním prostředí 

rozhodně není zanedbatelná suma. (Kundra, 2017).  

Podle mediálního odborníka a ředitele Fondu nezávislé žurnalistiky Josefa Šlerky zhruba 

18 procent české internetové populace říká, že je jednou týdně nějakou zprávou 

Parlamentních listů zasaženo (Firbacherová, 2020). Tento web je zdaleka nejvýraznějším 
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médiem skupiny OUR MEDIA a.s. Ta má oficiálně čtyři vlastníky, včetně zmíněného 

Voráčka a také podnikatele a bývalého senátora Iva Valenty (Ourmedia.cz, 2021).  

1.3.3 Iniciativy proti dezinformacím  

Téma dezinformací, zaměřené především na fake news a hoaxy, je teoreticky obsáhle 

zpracováno. Existují také iniciativy a organizace, jež se zaměřují na praktický boj proti 

šíření falešných zpráv – prevenci v podobě posilování mediální gramotnosti, snahu o 

odhalování dezinformátorů a informování o nich a oslabování jejich vlivu. Iniciativy 

rozděluji na mezinárodní a tuzemské, speciální pozornost věnuji aktivitě jednotlivých 

sociálních sítí a zaměřuji se rovněž na technologie, jež fake news pomáhají detekovat.   

1.3.3.1 Mezinárodní iniciativy 

Pod hlavičkou mezinárodní aliance NATO funguje Centrum strategické komunikace, 

které se ve svých výzkumech zaměřuje mimo jiné na šíření dezinformací coby ohrožení 

mezinárodní bezpečnosti. Evropská unie pak má sekci speciálně zaměřenou na 

dezinformační kampaně – EuvsDisinfo. Ta je stěžejním projektem pracovní skupiny East 

StratCom (součást Evropské služby pro vnější činnost) a byla založená v roce 2015, 

původně se specializací pouze na kampaně Ruské federace ovlivňující členské a státy a 

sousedící země (EUvsDisinfo, 2021).  

Další iniciativy necílí primárně na veřejnost, ale na zadavatele reklamy, kteří 

dezinformační média svou inzercí na nich pomáhají financovat. V roce 2018 byla ve Velké 

Británii založena organizace Global Disinformation Index, která se snaží hodnotit 

kredibilitu online platforem po celém světě a debatovat o etické reklamě s jejími 

poskytovateli i zadavateli. Iniciativa Stop Hate for Profit upozorňuje na stejný problém na 

sociálních sítích.  

Další iniciativy se odehrávají na úrovni jednotlivých států. Například v USA vznikla, 

v reakci na prezidentské volby v roce 2016, skupina Sleeping Giants. Pomocí screenshotů 

na Twitteru upozorňovala jednotlivé firmy, že jejich inzerce se objevuje vedle 

problematického obsahu. Zaměřila se převážně na konspirační web Breitbart News a 

dosáhla toho, že web přišel během několika měsíců odhadem o 90 % příjmů z reklamy. Na 

úrovni Evropské unie by pak měly vzniknout dvě direktivy dotýkající se i oblasti reklam na 

problematických webech: European Democracy Action Plan a Digital Service 

Act (Syrovátka, Zikmundová, Pinkas, Madersová, 2020).  
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1.3.3.2 České iniciativy  

Na tuzemské státní úrovni se na boj proti dezinformacím zaměřuje Centrum proti 

terorismu a hybridním hrozbám, které funguje pod Ministerstvem vnitra České 

republiky od začátku roku 2017. Jeho vznik inicioval Audit národní bezpečnosti – mezi 

závažné hrozby pro vnitřní bezpečnost státu počítal i vlivové a dezinformační kampaně ze 

zahraničí. Podle svých webových stránek „Centrum mimo jiné upozorňuje na závažné 

dezinformace a směrem k veřejnosti i směrem ke státním institucím poskytuje odborná 

stanoviska, v nichž jakožto státní instituce samozřejmě vychází z platné ústavy České 

republiky“ (Ministerstvo vnitra České republiky, 2020).  

Kromě toho existují v tuzemsku projekty, aktivity a nestátní neziskové organizace věnující 

se této oblasti. Již v předchozích kapitolách byly citovány analýzy a studie Nadace Open 

Society Fund a Prague Security Studies Institute. Nadace byla založená v roce 1992 a 

boji proti dezinformacím se věnuje v kontextu širších cílů. Sama o sobě píše, že „zůstává 

advokátem demokratických hodnot, hybatelem pozitivních změn a propagátorem otevřené 

společnosti“ (Nadace Open Society Fund, 2021). Prague Security Studies Institute se 

zaměřuje na ochranu a posilování svobod jednotlivců a demokratických institucí zejména 

ve střední a východní Evropě. Věnuje se i vzdělávání, pořádání konferencí, workshopů a 

kulatých stolů, je aktivní v akademické oblasti (Prague Security Studies Institute, 2011 – 

2018). Četné výzkumy zpracovává rovněž think thank Evropské hodnoty. Ve svých 

programech „pomáhá bránit Evropu zejména před nepřátelským vlivem Ruska, Číny a 

islámských extremistů“ (Evropské hodnoty, 2020).   

Několik dalších iniciativ se specializuje na fact-checking, tedy přímo ověřuje pravdivost 

informací, respektive vyvrací zejména fake news a hoaxy. Mezi nejznámější patří projekty 

Manipulatori.cz – založený v roce 2015 žurnalisty Ondřejem Férem a Petrem Nutilem, 

Hoax.cz – provozuje Josef Džubák, jeho hlavním partnerem je v současné době antivirová 

společnost Eset (Hoax.cz, 2020-2021). Čeští elfové „jsou občanským hnutím, které 

mapuje, analyzuje a aktivně bojuje proti cizím dezinformačním kampaním na českém 

internetu. Volnou inspiraci našli v podobném hnutí Elfů z pobaltských republik, kteří už 

léta bojují proti silnému tlaku ruských hybridních a dezinformačních nepřátelských akcí 

v kyberprostoru“ (Čeští elfové, 2021), přičemž vystupují jako anonymní skupina. Fact-

checkingová platforma Demagog.cz „má za cíl kultivovat veřejnou debatu v naší zemi a to 

zejména prostřednictvím ověřování faktických tvrzení politické elity.“ Vznikla v roce 2012 

coby nezávislá iniciativa studentů Masarykovy univerzity v Brně Mateje Hrušky a Ondreje 
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Luntera, v současné době se na ní podílí 35 dobrovolníků (Demagog.cz, 2012 – 2021).  

Nutil, sám spoluzakladatel projektu Manipulatori.cz, ovšem konstatuje, že „řešení 

nenajdeme v sebelépe myšlené cenzuře nebo nálepkování, spočívá především 

v systematickém posilování mediální gramotnosti a kritického myšlení ve školách i jinde“ 

(Nutil, 2018, s. 92). Na edukaci se zaměřuje skupina Zvolsi.info, která se svými 

workshopy o mediální gramotnosti jezdí po Česku a Slovensku. Pracovat s informacemi či 

rozpoznávat manipulace učí žáky základních a středních škol i širokou veřejnost včetně 

seniorů (Zvolsi.info, 2021). Fakescape, spolek studentů mentorovaných Milošem 

Gregorem a Petrou Mlejnkovou, vymyslel „únikovou hru, kterou mohou učitelé ozvláštnit 

své hodiny a především jim pomůže při vyučování mediální gramotnosti“ (Fakescape, 

2020).  

Také v českém prostředí existuje iniciativa (Fair Advertising) oslovující inzerenty s tím, 

že jejich reklama se objevuje na problematických webech. Za více než rok oslovila pomocí 

Twitteru přibližně 400 firem, pouze šestina z nich však na upozornění reagovala 

(Syrovátka, Zikmundová, Pinkas, Madersová, 2020). 

 

Jak v případě českých, tak mezinárodních iniciativ jsem se snažil vybrat ty nejvýznamnější 

instituce, organizace a projekty (fungující dlouhodobě, strategicky, s dostatečným vlivem). 

Zároveň existuje řada dílčích a lokálních iniciativ a kampaní zaměřených na konkrétní 

oblast nebo typ falešných zpráv. Nezřídka se sami aktivisté stávají obětí dezinformátorů, 

kteří o nich šíří nepravdivé informace12.  

1.3.3.3 Aktivity sociálních sítí  

Jak ve svém materiálu z června 2020 zmiňuje Evropská komise, spolupráce se sociálními 

médii je klíčová pro účinnou reakci na „infodemii13“. V souvislosti s dezinformacemi 

okolo onemocnění COVID-19 údajně platformy provedly úpravy svých zásad, začaly 

propagovat přesné a směrodatné informace od odborníků, snížily dosah nepravdivého nebo 

zavádějícího obsahu a omezily reklamy na falešné produkty a služby. Text, který 

vyhodnotí jako přímo nebezpečný pro zdraví občanů a veřejnou bezpečnost, rovnou mažou 

(European Commission, 2020).  

Centrum strategické komunikace při NATO ve stejném roce prakticky vyzkoušelo, jak se 
                                                           
12 Jedním z nejznámějších příkladů je dlouhodobá kampaň proti finské investigativní novinářce Jessicce Aro, 

která se specializuje na ruské dezinformace.  
13 Světová zdravotnická organizace WHO tento termín použila v souvislosti s pandemií koronaviru (WHO, 

2020), výše uvedené však platí pro účinný boj proti dezinformacím obecně.   
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jednotlivým sociálním sítím daří odhalovat falešná sdělení (do výzkumu byly zapojeny 

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube a TikTok ). Výzkumníci si zaplatili služby 

profesionálních manipulátorů, od nichž si zakoupili fingované komentáře, zhlédnutí, 

sdílení či „lajky“. Následně sledovali, nakolik se daří blokovat vytváření falešných účtů, 

identifikovat a odstranit falešnou aktivitu a reagovat na zprávy uživatelů s neautentickými 

účty.  

Prokázalo se, že u platforem existují velké rozdíly. Lídrem v boji proti dezinformacím je 

dle výzkumu stále Twitter. Následuje ho Facebook, který výzkumníky v uplynulé době 

upoutal několika vylepšeními. Instagram (jenž vlastní skupina Facebook) se ukázal jako 

výrazně snadněji manipulovatelný, podle Centra strategické komunikace u něj chybí 

zásadnější ochranná opatření. Výzkumníci však soudí, že na rozdíl od Youtube jde 

správným směrem. TikTok pak výrazně zaostal. Centrum strategické komunikace však 

souhrnně konstatuje, že navzdory některým výrazným zlepšením nedělají sociální sítě 

v boji proti dezinformátorům dost, a ti stále vítězí (NATO Strategic Communications 

Centre of Excellence, 2020).  

Coby konkrétní příklad aktivity, a zároveň jejích limitů, můžeme použít opatření 

Facebooku z roku 2017. Tato sociální síť začala „(zatím) anglicky psané nepravdivé 

zprávy označovat tagy fake news. Zprávy ověřují třetí strany, především projekty, které se 

ověřováním faktů dlouhodobě zabývají“. Studie americké Yaleovy univerzity, která 

pracovala s vzorkem 7 500 lidí, ovšem konstatovala, že tagy nejsou příliš efektivní, a 

mohou být dokonce kontraproduktivní. Například proto, že nelze označit všechny falešné 

zprávy – a neoznačené pak uživatelé mohou automaticky považovat za důvěryhodné 

(JSNS, 2021).  

V souvislosti s korigováním obsahu sociálními sítěmi, na kterých se objevuje, se ovšem 

zároveň debatuje o tom, kde končí bezpečnostní opatření, a kde začíná cenzura. Velkou 

diskuzi v tomto směru vzbudilo v lednu 2021 „odstřižení“ bývalého amerického prezidenta 

Donalda Trumpa: Profily na Facebooku a Twitteru byly smazány, firmy Apple a Google 

odstranily ze svých obchodů aplikaci Parler, kam se Trumpovi příznivci přesouvali, 

Amazon jí následně odmítl přístup na své servery14 (Sobota, 2021).   

                                                           
14 Důvodem byly Trumpovo zpochybňování výsledků voleb, které prohrál, a ostrá rétorika právě na 

sociálních sítích. Kontroverze ve virtuálním prostoru přerostla v násilnou reakci Trumpových příznivců 

v době schvalování výsledků amerických voleb.  
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1.3.3.4 Technologie 

Falšovat informace a šířit je nebylo nikdy jednodušší. Výrazně k tomu přispívá množství 

bezplatného softwaru, který již existuje. S nově vznikajícími technologiemi, jako je IoT15, 

jsou lidé mnohem více vystaveni sledování. V rozšířené a virtuální realitě se daří čím dál 

věrněji napodobovat realitu skutečnou, přičemž zážitky zde prožité jsou pohlcující a 

zesilují účinky potenciálních manipulací. Očekává se, že počítačové zpracování jazyka a 

umělá inteligence budou vylepšovat „padělky“ až do té míry, že odhalení manipulace bude 

pro lidi takřka nemožné a pro technologie výrazně komplikovanější než doposud (Fraga-

Lamas, Fernández-Caramés, 2020).  

Prostředky využívané dezinformátory   

V praxi to tedy vypadá tak že v celém virtuálním prostoru svádějí velkou technologickou 

válku dezinformátoři a ti, kteří proti nim bojují. Druhá strana je pochopitelně nucena 

reagovat na metody využívané tou první, respektive nástroji k šíření dezinformací. Často 

citovanými pojmy jsou v této souvislosti zejména boty a trollové.  

Boty jsou roboti, v případě sociálních sítí předprogramované účty, které, bez lidských 

zásahů, určitým způsobem reagují. Jejich automatizované chování mají „překrýt“ 

standardní profilové fotografie dělající dojem klasického uživatele. Boty jsou využívané 

pro šíření lživých zpráv nebo zvyšování dosahu dezinformací zveřejněných někým jiným, 

ty nejaktivnější zveřejňují více než tisíc příspěvků za den. Botnet pak je skupina těchto 

robotů naprogramovaných tím samým způsobem (Nimmo, 2018).  

Trolly se na internetu rozumí uživatelé, kteří svou aktivitou otravují nebo ruší ostatní. 

Mimo jiné zveřejňují kontroverzní (či vyloženě lživé) informace, aby provokovali další 

sledující a vnášeli do diskuze emoce. K organizaci svých dezinformačních aktivit používají 

okrajové komunity, jako jsou Reddit a 4chan, následně působí koordinovaně v 

„mainstreamu“ na Twitteru, Facebooku nebo YouTubu. Speciální trollové jsou za šíření 

nepravdivých informací placeni. (Zannettou, Sirivianos, Blackburn a Kourtellis, 2018). 

Celé trollí farmy fungují dokonce na úrovni jednotlivých států. Alvarová popisuje, že první 

byla odhalená v roce 2016, oficiálně se jmenovala Centrum internetového výzkumu a vedl 

Jefgenij Prigožin, ruský oligarcha s blízkými vazbami na prezidenta Vladimira Putina. 

Rusko pomocí ní masivně ovlivňovalo veškeré diskuze na internetu. Trolly byli mladí, 

počítačově a jazykově vybavení Rusové či cizinci, již za směnu vystřídali pět až deset 

                                                           
15 Do češtiny se překládá jako internet věcí. Jedná se o síť zařízení, která se, díky využívaným technologiím, 

mohou propojovat a mohou si vyměňovat data. 
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identit, pod nimiž šířili Kremlem podporované názory. Trollové si v diskuzích navzájem 

přihrávají, vyhrožují, zastrašují, sprostě nadávají, chrlí připravené argumenty a napadají 

veřejně známé a na internetu vlivné osobnosti (Alvarová, 2017).  

Nástroje boje proti dezinformátorům  

Fraga-Lamas a Fernández-Caramés zdůrazňují význam technologie distribuovaných 

záznamů (DLT) a blockchainu16.  Ty mohou proti „digitálnímu podvodu“ bojovat, 

většinou na základě vysledování zdroje informací. Autoři jím přitom myslí nejen fake 

news  ale i deep fake17 videa.  

Přicházejí zároveň s několika tipy, jakým způsobem začít v mnohem masivnější míře DLT 

využívat a koordinovat. Například poukazují na to, že v současné době se konvenční 

procesy spoléhají na centralizovaný regulátor s okamžitým odstraněním obsahu, a navrhují 

vydat se cestou decentralizovaného moderování obsahu. Decentralizované mohou být i 

platformy sociálních médií.  

Prostor autoři vidí ve vylepšování kontroly důvěryhodnosti: využíváním jednotlivých uzlů 

v síti, kdy jakýkoliv z nich by mohl ověřit, zda je obsah součástí blockchainu, a 

vytvořením reputačních systémů, jež by pomocí skóre měřily důvěryhodnost vydavatele 

(upozorňují však, že je třeba se dále věnovat problémům subjektivity, zaujatosti a možných 

nežádoucích účinků). Popisují, jak zdokonalit práci s aplikacemi využívanými pro rychlé 

ověřování faktů, a jak využít pro řízení aplikací komunitu, na principu crowdfundingu 

(Fraga-Lamas, Fernández-Caramés, 2020).   

Technologická společnost Gartner odhaduje, že do roku 2023 bude až 30 % 

z celosvětových zpráv a video obsahu ověřováno pomocí blockchainu. Litan, analytička 

společnosti Gartner, tvrdí: „Uvedení sociálních médií a sociálních sítí do blockchainu 

umožní uživatelům ovládat nejen své vlastní informace, ale také algoritmy a filtry, které 

řídí jejich informační toky.“ Twitter už pracuje na vývoji otevřeného a decentralizovaného 

standardu pro sociální média (Litan, 2019).  

Další aktivity organizací a institucí s mezinárodním přesahem pak shrnuje 

Computerworld.cz: Americká DARPA (agentura specializující se na nové vojenské 

technologie) odstartovala v srpnu 2019 vývoj softwaru na odhalení fake news skrytých 

                                                           
16 DLT je zastřešující označení pro technologie distribuující v rámci databáze záznamy (informace) mezi 

všemi uživateli, kteří je používají, a to buď soukromě, nebo veřejně. Blockchain je jedním z typů DLT 

(Matuszyński, 2019). Blockchain se v současné době využívá především jako účetní kniha kryptoměn.  
17 Deepfake je technika, která vytváří syntetické obrazy, zvukové záznamy a videa. Rozlišení výsledků stále 

zdokonalované techniky od skutečnosti je velmi obtížné, pro běžného uživatele obvykle nemožné (Koukolík, 

2020).  
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mezi více než půl milionem zpráv, fotografií, videí nebo audio nahrávek. O měsíc později 

začal Facebook s rozvojem nástrojů pro detekování deep fake videí. Deník The New York 

Times v době vydání článku (6. 12. 2019) testoval blockchain k ověřování fotografií a 

video obsahu (VT, 2019).  

1.4 Role standardních médií  

Skutečnost, o čem budou média informovat, a potažmo které zprávy či informace 

převezmou, ovlivňuje řada faktorů spjatých s jejich fungováním. Mezi ně se řadí jak 

obecné principy, tak vlivy spojené s jejich vývojem či reakcí na aktuální společenskou 

situaci a poptávku. Ty všechny ovlivňují jejich roli v souvislosti s dezinformacemi.  

1.4.1 Pravidla fungování  

Přestože fungování standardních médií by se mělo řídit principy popsanými v kapitole 

1.2.4., zároveň platí, že „objektivita zpráv je vždy jen relativní. Zprávy mají nevyhnutelně 

určitý ´sklon´ daný historickým, sociálním, ekonomickým a kulturním kontextem 

společnosti, v níž vznikají. Zprávy v rámci mediálního systému určité země musejí do jisté 

míry stranit ve smyslu reflexe základních hodnot a aktuálních sympatií populace, protože 

jinak by pro publikum zmizela důvěryhodnost média“ (Trampota, 2007, s. 68). 

Komunikační teoretik Marshall McLuhan tvrdí, že „médium je také sdělením“; tedy kanál, 

jímž informaci posíláme, má sám o sobě vliv na to, jak příjemci vnímají obsah sdělení 

(Cialdini, 2016).  

Nutil doplňuje: „Je ale třeba také pochopit, že média nejsou nestranná a v různé míře 

podléhají snahám o ovlivňování (ze strany politiků, vlastníků, komerčních aktérů, 

korporací), vcelku běžně se dopouštějí chyb, povrchnosti a ideologického filtrování 

obsahu“ (Nutil, 2018, s. 102). O tom, že média propagují mimo jiné zájmy společností, 

které je financují a jimž slouží, píší také Herman a Chomsky. Ti zároveň stanovili pět filtrů 

pro posuzování médií - klíčové podle nich je, z jakých pramenů čerpají, jak a koho 

kritizují, jak využívají ideologii strachu, kdo je vlastní a financuje (Herman, Chomsky, 

2002).  

Podobu žurnalistiky výrazně ovlivnil nástup tvz. infotainmentu (spojení anglických slov 

information – informace a entertainment – zábava), který vyrábí „´tříšť ´zábavných 

informací odvádějících pozornost od skutečnosti“ (Koukolík, 2020, s. 206). Začalo se o 
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něm hovořit ve třetí třetině 20. století v souvislosti s nástupem kabelových televizí a 

potřebou upoutat pozornost publika (Reifová, 2004). Ve „věku televize“ se při komunikaci 

„stírá demarkační čára mezi tím, co je a co není zábavní průmysl“. Veřejní činitelé 

(včetně novinářů) se začali soustředit na to být dobrými baviči, a to na úkor požadavků 

svých oborů (Postman, 1999, s. 106). Jak konstatuje Ramonet: „Váha slov (se) nevyrovná 

šokující síle obrazu“ (Ramonet, 2003, s. 38).  

S dalším rozvojem technologií, respektive nových médií18, se tento fenomén nadále rozvíjí 

a prohlubuje. Multimedialita umožňuje libovolně míchat texty a obrazy (McQuail, 2016). 

Generace Z, lidé narození od poloviny 90. let do současnosti, navíc nepamatuje dobu 

předcházející webu a internetu, její dětství a dospívání je spojeno s využíváním digitálních 

a sociálních médií (Wihbey, 2019), a návyky při získávání informací a práci s nimi jsou 

tím logicky ovlivněné.  

S tím související, a sám o sobě důležitý faktor, je stále větší množství publikovaných, 

veřejně dohledatelných zpráv, které jsou novináři nuceni do svých výstupů zapracovávat, a 

jež na ně kladou větší nároky. Složitější je tak proces nastolování agendy (agenda 

settingu), který zahrnuje selekci témat, událostí a aktérů (pro vytváření zpravodajských 

obsahů) (Reifová, 2014). Navíc je upírána mnohem větší pozornost na práci s daty, znalosti 

z oblasti sociálních věd a výsledky výzkumů. Americký politolog Patterson v této 

souvislosti hovoří o znalostní žurnalistice (Wihbey, 2019).   

Samostatným fenoménem je extrémní tlak na rychlost zveřejňování zpráv, který 

inicioval hlavně vzestup sociálních médií a digitálních technologií. Zpravodajský cyklus je 

tak rychlejší než kdy dřív, a nemálo novinářů musí obsah publikovat co nejdříve, na úkor 

přesnosti. Dochází vlastně k celkové změně toho, jak média vnímají svou roli. Například 

většina novin už disponuje svými webovými stránkami, které nepřetržitě aktualizuje, a na 

nejnovější zprávy ještě upozorňuje prostřednictvím sociálních sítí (Lee, 2015).  

Mix výše zmíněných skutečností souvisejících se stále se zvyšujícími technologickými 

možnostmi, proměňuje i formu zveřejňovaných informací. Protože uživatelé jim věnují 

vesměs krátkou a zběžnou pozornost, jsou prezentovány ve fragmentarizované podobě. 

Dochází tak k vyzdvihování krátkých zpráv bez kontextu (sound-bite news), naopak 

analýza a interpretace událostí zůstávají v pozadí – nebo k nim nedochází vůbec. Za hlavní 

logiku změny považuje McQuail rostoucí komercionalizaci systému, poháněnou 

                                                           
18 Reifová je definuje jako komunikační prostředky, které využívají k přenosu nebo uchovávání informací 

počítačové technologie (Reifová, 2004).  
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ekonomickým nátlakem na využívání nových možností (McQuail, 2016).  

1.4.2 Role při šíření dezinformací 

Přestože je zřejmý rozdíl mezi individuálními či občanskými žurnalisty a zaměstnanci 

formálních zpravodajských organizací19 (McQuail, 2016) a „tisk20 otevřeně přijímá 

závazky za informační aspekty své činnosti“ (Tamtéž, 2016, s. 214), také standardní média 

mají v některých případech zřejmý podíl na šíření falešných zpráv.  

Mezi často zmiňované příklady patří americké volby v roce 2016, v nichž Donald Trump 

porazil Hillary Clinton. První jmenovaný v průběhu své kampaně manipuloval a řídil 

média mnoha způsoby – bojoval s novináři, kteří mu nebyli naklonění, těm „vyhovujícím“ 

naopak dával zvláštní přístup k informacím. Pickard si v této souvislosti všímá pokračující 

krize novin (ty americké ztratily od roku 2006 více třetinu zaměstnanců, klesají jejich 

příjmy i počet předplatitelů) a role dalších médií, zejména televizí (Pickard, 2016). Fake 

news (šířené i mainstreamovými médii) se pro Trumpa staly důležitou součástí kampaně. 

Journell připomíná, že fact-checkingová organizace PolitiFact ověřovala Trupmova tvrzení 

kontinuálně od kampaně, a dospěla k názoru, že 69 % z nich jsou „nepravdivá“, „většinou 

nepravdivá“, nebo „lži“21 (Journell, 2017).  

Yariv tvrdí, že tradiční sdělovací prostředky jsou součástí problému, a to poměrně 

kuriózní: Na jedné straně novinářská komunita na vzrůstající počet dezinformací 

jednoznačně a výrazně reagovala – kontrola faktů se od roku 2001 zvýšila v novinách o 

více než 900 % a ve vysílacích médiích o více než 2 000 %. Na druhé straně však, aby bylo 

možné dezinformace vyvracet, je třeba je opakovaně uvádět, a samotné opakování lží 

znesnadňuje uvádění zpráv na pravou míru (Yariv, 2019).  

Přes ohromný nárůst kontrolních mechanismů však nelze opomenout ani situace, kdy u 

médií tyto mechanismy selžou. Alarmující navíc je přetrvávající nízká důvěra veřejnosti ve 

sdělovací prostředky: Podle výzkumu CVVM ze září roku 2020 v České republice 

„rozhodně důvěřovalo“ rozhlasu 7 % lidí, televizi 6 % a tisku dokonce pouze 4 % 

respondentů (Hanzalová, 2020).  

Čáslavská v souvislosti s procesem upevňování role standardních médií coby spolehlivého 

informačního zdroje píše ve své diplomové práci o dvou základních cestách, respektive 

cílech: 

                                                           
19 Zejména s ohledem na odpovědnost, ať už veřejnou či morální.  
20 Obecněji je možné hovořit o skupině standardních médií. 
21 Údaj platil v době vydání sborníku, tedy na jaře 2017.  
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Prvním je tzv. pomalá žurnalistika, „tedy zevrubné a fakticky přesné referování o 

aktuálních tématech“ (Čáslavská, 2019, s. 45). Mediální teoretici ji charakterizují coby 

alternativu k povrchní žurnalistice založené do značné míry na rychlosti sdělení. Tento 

koncept je nákladný a předpokládá, že čtenáři se za kvalitativní obsah naučí platit, už nyní 

lze ale zaznamenat příklady dobré praxe, například v případě britského deníku The 

Guardian (Čáslavská, 2019). Z českého prostředí Krejčí jmenuje měsíčník Reportér, který 

hledá inspiraci u amerického magazínu New Yorker (Krejčí, 2018). Úspěšné 

crowfundingové kampaně za sebou mají DVTV či Deník N (MAV, 2020).   

Druhou aktivitou mediálních institucí je vytváření specializovaných oddělení zaměřených 

na ověřování faktů (fact-checking); v souvislosti s Českou republikou Čáslavská jmenuje 

tým Sherlock, který založily Seznam zprávy (Čáslavská, 2019). Problémem ovšem je 

ekonomický faktor – jak upozorňuje mediální analytik Karel Hvížďala, v posledních letech 

vedly přesun inzerce na internet, ekonomická nebo koronavirová krize k velkému 

propouštění nejen redaktorů, ale i rešeršistů (ti mají za úkol vyhledávání a ověřování 

informací) (Hvížďala, 2020).  

 Nabízí se pochopitelně i užší spolupráce standardních médií s organizacemi zaměřujícími 

se na fact-checking. Ty si ovšem v některých případech stěžují na zkreslování své práce 

způsobené mimo jiné snahou o senzacechtivost (Graves, Cherubini, 2016).   

1.5 Příjemci dezinformací 

1.5.1 Proč lidé dezinformacím věří? 

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď, lze ale najít celou řadu faktorů, které k tomu 

přispívají. Velmi důležité jsou v tomto kontextu nejen poznatky z mediálních studií, ale i 

dalších oborů, jako jsou psychologie či neurověda. 

Uznávaný lékař František Koukolík specializující se na vztah mezi mozkem a chováním, 

tvrdí, že většina z nás se chová iracionálně, přičemž „iracionální je jakýkoliv myšlenkový 

proces, jenž vede k závěru nebo rozhodnutí, které ve světle důkazů a s ohledem na dobu, 

jež byla k dispozici, nejsou to nejlepší, co se dalo dosáhnout.“ Mezi nejčastější příčiny 

počítá mj. příslušnost ke skupině, jež se projevuje tzv. skupinovou hloupostí (groupthink). 

Té propadnou členové výrazně soudržné skupiny, u nichž snaha po dosažení 

jednomyslnosti vítězí nad věcným uvažováním. Sérií příčin iracionality pak jsou 

myšlenkové chyby: ignorance nebo zkreslování názorů, které stojí proti našemu názoru 
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(kognitivní disonance), zkreslování skutečnosti, tvorba neexistujících souvislostí, přílišné 

spoléhání se na nespolehlivou paměť či intuici. Významnými příčinami iracionality jsou 

podle Koukolíka strach, úzkost a hloupost (Koukolík, 2020, 122-123).  

Samotný vyšší inteligenční koeficient však automaticky neznamená ochranu proti víře v 

dezinformace. Už v roce 1922 představil americký novinář Walter Lippmann koncept 

kognitivního lakomce (cognitive miser). Ten „interpretuje stereotypy jako psychologické 

mechanismy, které šetří čas a úsilí vynaložené na zpracování informací zjednodušením 

sociální reality, jež by jinak svou složitostí zahltila naše kognitivní schopnosti“ (Oxford 

Reference, 2021).  

Nepracuje tedy s inteligencí, ale „chutí přemýšlet“, kterou může výrazně snižovat současná 

nadprodukce informací. Ty na nás útočí, aniž bychom měli možnost je zvládnout. Velké 

množství dílčích informací, které se navzájem jakoby popírají, vedou v konečném 

důsledku ke zmatku a nevědění (Mleziva, 2000).   

Koukolíkem zmíněnou kognitivní disonanci doplňuje konfirmační zkreslení neboli sklon 

k sebepotvrzování. Jedná se o jeden z nejproblematičtějších aspektů lidského usuzování, 

nikoliv neznámý fenomén, kterým se ale výzkumníci začali empiricky zabývat až v 60. 

letech 20. století. Typická pro něj je motivační perspektiva (lidé nevyužívají potvrzující 

strategie proto, že je vyhodnotili jako nejlepší, nýbrž z toho důvodu, aby mohli výsledky 

přizpůsobit osobním potřebám a preferovaným závěrům). Sklon k sebepotvrzování 

výzkumy potvrdily ve fázi vyhledávání, interpretace a zpracování informací, ale i při jejich 

vybavování si z paměti (Vedejová, Čavojová, 2020). Efekt konfirmačního zkreslení je 

natolik silný, že v případě seznámení se s důkazy proti našemu přesvědčení může docházet 

k ještě silnějšímu lpění na tomto přesvědčení, k tzv. efektu zpětné ráže (backfire effect), 

známému od roku 2010. Jeho výskyt však byl od té doby odhalen spíše vzácně (Nick's 

Digital Garden, 2021). 

Prokazatelně silně naopak na lidský mozek působí aspekt mnohačetného opakování jedné 

informace. Významný polsko-americký psycholog Robert Zajonc přišel již v roce 1968 

s termínem „mere exposure effect“, který se do češtiny dá přeložit jako efekt pouhé 

expozice. Zajonc dokázal, že pouhé opakování nějakého stimulačního objektu zlepšuje 

postoj k němu (Zajonc, 1968) – pro příjemce se najednou jedná o „něco známého“, což 

vede k pozitivnějším konotacím. Alvarová opakování označuje za základ lidské psychiky, 

„a čím nejistější jste, tím snáz si vás opakovací rituál podrobí“ (Alvarová, 2017, s. 150).  

Mimo jiné s těmito zákonitostmi také pracují (ať už vědomě, nebo nevědomě) 
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dezinformátoři. Nutil formuloval propagandistické zásady, kterými podle něj jsou: 

zjednodušování, probouzení emocí, konstrukce nepřítele, používání sloganů, cejchů a 

klamů, mluvení správným jazykem (slovy, která vyvolávají potřebné emoce), ovládnutí 

médií nebo vytvoření vlastních, šíření chaosu a vyčerpání kritiků (Nutil, 2018).   

1.5.2 Jak se dezinformacím bránit 

Velmi často zmiňované jsou pojmy mediální gramotnost a kritické myšlení, za 

samostatnou kapitolu lze označit ověřování informací na internetu (či prostřednictvím 

internetu).  

Mediální gramotnost považují Jirák s Wolákem za novou svébytnou kompetenci. 

„Nerovnovážný vztah mezi hlavními aktéry mediální komunikace – médii, politickými a 

ekonomickými elitami a uživateli – vedl k tomu, že se v řadě zemí postupem času 

zformovala potřeba systematického vzdělávání veřejnosti/uživatelů v oblasti mediální 

komunikace, která se posléze vyvinula do podoby mediální gramotnosti jako součásti 

všeobecného vzdělání, jako nové kompetence nutné k plnohodnotnému životu ve 

společnosti,“ píší (Jirák, Wolák, 2007, s. 7). Mediální analytik Milan Šmíd tvrdí, že na 

počátku by mělo být poznání, že pravidlo „když to bylo v novinách, tak to bude asi 

pravda“ se nedá použít na nová média, respektive se na ně rozhodně nedá použít 

bezvýhradně (Šmíd, 2014). Za mediálně gramotného považuje pedagožka Eva Niklesová 

toho, kdo: 

 „se dokáže orientovat v textech a mluvených projevech, přičemž v těchto médiích 

dokáže rozlišit podstatné informace od nepodstatných; 

 umí rozpoznat skryté významy, manipulační techniky, nepřesné a zcela neúplné 

informace atd. Má schopnost odlišit pravdivý text nebo výpověď od fabulace nebo 

subjektivního tvrzení nepodloženého fakty;   

 zvládne jasnou formulaci myšlenek a jejich zaznamenání“  

(Nutil, 2018, s. 102).  

 

Kritické myšlení lze definovat jako „pečlivé rozhodnutí, jestli nějaké tvrzení přijmeme 

coby pravdivé“. Jedná se o proces vyhodnocování jednotlivých výroků, v podstatě myšlení 

o myšlení (Moore, Parker, 2009, s. 3). Myslet kriticky znamená uvažovat nezávisle, 

analyticky (Nutil, 2018). Americký sociolog William Graham Summer už v roce 1906 

napsal: „Kritické myšlení je výsledkem vzdělání a cviku. Je duševním zvykem a silou. (…) 
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Kriticky myslící lidi nelze snadno obloudit. (…) Na důkazy umějí čekat a umějí je vážit. 

Dokážou odolat tlaku svých nejmilejších předsudků“ (Koukolík, 2020, s. 145-146).    

Podle dat Českého statistického úřadu používalo v roce 2019 internet 81 % Čechů starších 

16 let. Dynamicky přitom roste i podíl starších lidí (počet osob nad 65 let, kteří se připojují 

k internetu, se od roku 2010 ztrojnásobil – ze 13 na 39 %) (Rybová, 2020). Je tedy zřejmé, 

že stále více občanů v online prostoru získává informace potřebné ke každodennímu 

životu. Jejich efektivní ověřování je možné brát jako samostatnou kompetenci, stejně jako 

nástroj, který vede ke zlepšování mediální gramotnosti, a jež využíváme při kritickém 

myšlení. Konkrétní „pomůcky“ pro ověřování na internetu by vydaly na celou příručku a 

neustále se vyvíjejí. Za klíčové principy v neregulovaném online prostoru považuji: 

1) Přistupovat k internetovým médiím se zdravou skepsí a s odstupem. 

2) Vědět, že na samotném internetu lze snadno objevit nástroje pro kontrolu 

dohledaných informací, textů, a dalších materiálů - např. pomocí Google 

Images se dá najít zdroj fotografií a fotoforensics.com dokáže odhalit jejich 

úpravy (mj. využíváním vizuálních materiálů ve smyšleném kontextu vznikají 

hoaxy), v databázích je možné dohledat již vyvrácené hoaxy a s identifikací 

pochybných lokací pomohou běžné mapové služby, případně Google Street 

View 
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Praktická část 

2.1 Úvod do praktické části 
V praktické části diplomové práce se budu zabývat konkrétními příklady dezinformací, 

přičemž budu sledovat „evoluci“ jejich šíření prostorem standardních i dezinformačních 

médií, zmíněn bude také význam jejich koloběhu v prostoru sociálních sítí. Nejprve popíšu 

metodologii výzkumu – odůvodním výběr příkladů, představím účel a plán výzkumu, 

rozeberu metodu sběru dat a specifika jejich následné analýzy a vyhodnocení a stanovím 

výzkumné otázky. 

Následně se budu podrobně věnovat jednotlivým příkladům, které budou vyhodnoceny 

jednotlivě i prostřednictvím vzájemného porovnání.  Do přílohy pak bude doplněna tabulka 

se souhrnem veškerých textů, jež byly do výzkumu zařazeny.  

2.2 Metodologie výzkumu 

 

2.2.1  Cíl výzkumu a výběr případů  

Po teoretickém nastínění problematiky dezinformací, respektive popisu procesu šíření 

falešných zpráv směrem od jejich tvůrců k příjemcům, jsem si dal v praktické části 

diplomové práce za cíl zanalyzovat tento proces na konkrétních příkladech, tedy 

identifikovat u každého podoby, které původní zpráva postupně dostává, porovnat podíl 

dezinformačních, standardních (seriózních a bulvárních) médií a iniciativ, které se zabývají 

ověřováním faktů22, identifikovat přímé dezinformace a rozpoznat specifika šíření 

dezinformací (společná i individuální).  

Všechny vybrané příklady se objevily v českém mediálním prostředí, zároveň jsou ale 

rozdílné svým typem i původem. V případě požáru katedrály Notre-Dame jsou 

analyzovány konspirační teorie spojující tuto událost s muslimskou komunitou. U české 

poslankyně Olgy Richterové a šéfredaktora pořadu Reportéři ČT České televize 

Marka Wollnera se jedná o hoaxy založené na falešných citátech, v případě domnělých 

                                                           
22 Fact-checkingové iniciativy se od dezinformačních i standardních médií liší tím, že jsou přímo zaměřené 

na ověřování faktů, a tudíž logicky na referování o nepravdách. Přesto jsem se rozhodl pro jejich zařazení do 

výzkumu - s ohledem na porovnání jejich aktivity s ostatními médii i proto, že se v některých případech samy 

stávají terčem „odvetných útoků“ ze strany dezinformátorů, a konfrontace těchto výstupů může přinést cenné 

kvalitativní poznatky.  
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uprchlíků v Chebu pak o hoax v podobě fotomontáže. V kauze Mezinárodního 

dětského kříže došlo ve standardním médiu (Lidovky.cz) ke zveřejnění textu údajně 

humanitární organizace, jejíž činnost se ale nepodařilo jakkoliv doložit. 23  

U katedrály Notre-Dame jde o zahraniční konspiraci převzatou do českého prostředí. U 

dalších dvou příkladů se jedná o implementování globálního fenoménu (uprchlictví) do 

tuzemského prostoru prostřednictvím lokace (Cheb) a veřejně známé osoby, která chce 

údajně migranty ve velkém přijímat (poslankyně Richterová). Také v případě 

Mezinárodního dětského kříže jde tematicky o reakci na uprchlickou krizi, v tomto případě 

je ale klíčový politický podtext.  U podvrženého výroku šéfredaktora Wollnera se dá 

hovořit o informaci ryze českého charakteru24. 

Aby bylo možné komparací příkladů posoudit význam faktoru autority, je v případě 

jednoho z hoaxů (na šéfredaktora Wollnera) přímo autorem veřejně známá osoba, 

konkrétně předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Textem 

napsaným Mezinárodním dětským křížem se veřejně známá osoba, český premiér Andrej 

Babiš, pro změnu zaštiťovala. 

2.2.2  Výzkumná strategie  

Z hlediska metodologie výzkumu se bude jednat o smíšený model výzkumu, přičemž 

nejprve určím výzkumné otázky, následně shromáždím data a ty pak budu analyzovat. 

Jejich sběr proběhne kvantitativně, tedy strukturovanou formou, bude validní a 

spolehlivý (Hendl, 2005).  

Vzhledem k pojetí výzkumu si při analýze nevystačím pouze s identifikací statistických 

vztahů a následnými zobecněnými výsledky (Zháněl, Hellenbrandt, Sebera, 2014), nýbrž je 

bude nutné doplnit o kvalitativní vhled. Bezprostředně po sebrání dat se proto podrobněji 

seznámím s jednotlivými články, aby mohl být identifikován směr, kterým dezinformaci 

prezentují, a jestli ji aktivně šíří. Toto nelze učinit pouhým „mechanickým“ kódováním, 

protože titulky článků, ani jejich perexy nejsou ve všech případech dostatečně průkazné a 

vypovídající. Budu se tedy zabývat nejen kvantifikovatelnými daty, ale i texty a slovy 

                                                           
23 V rámci dělení aplikovaného v této práci lze hovořit o skupině „podvodník“ z rodiny fake news, která je 

typická zejména odkazem na podvodné zdroje nebo autory. V tomto případě je těžko prokazatelné, že se 

nejednalo o pouhou misinformaci, zejména vzhledem k souvislostem (text prokazatelně pomohl českému 

premiérovi, do jehož svěřenského fondu médium patří) a masovému dosahu, však zprávu řadím mezi 

dezinformace.  
24 Pozornost vzbudily především vymyšlené nadávky na českého prezidenta Miloše Zemana, předsedu 

Sněmovny Radka Vondráčka a bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu.   
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(Hendl, 2005).   

Pro analýzu bude zcela platit zejména jeden z bodů, kterým Hendl charakterizuje 

kvalitativní výzkum: „Výzkumník nesestavuje ze získaných dat skládanku, jejíž konečný 

tvar zná, spíše konstruuje obraz, který získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho 

částí“ (Hendl, 2005, 52).   

Při prezentaci zjištění u jednotlivých případů i celého výzkumu budu využívat jak 

statistických zjištění, tak interpretace a podrobnějšího popisu jednotlivých 

identifikovaných témat, včetně citací ze zkoumaných textů. 

Graficky jednotlivé podoby mediální prezentace dezinformací znázorním pomocí evoluční 

stromové analýzy. Tu využil v roce 2018 výzkum International Communication 

Association, který se zaměřil na již několikrát zmíněné americké volby v roce 2016 mezi 

Donaldem Trumpem a Hillary Clinton a sledoval evoluci konkrétních zpráv na Twitteru25. 

Kmenem stromu byla původní informace, přičemž jeho výšku určovaly jednotlivé podoby 

této informace (sdílením či retweetováním se v několika případech význam měnil a 

vznikaly svébytné zprávy), šířku, tedy korunu stromu pak množství opakování těchto 

uživateli vytvořených zpráv26 (Identifying the Root Content and Propagation Pattern of 

Fake News: Evolutionary tree analysis, 2018).  

Ve svém výzkumu využiji princip sledování evoluce jednotlivých zpráv, na rozdíl od 

autorů se ale nebudu primárně zaměřovat na šíření zprávy v prostoru sociálních sítí, nýbrž 

ve standardních a dezinformačních médiích, do výzkumu zahrnu i fact-checkingové 

iniciativy. Tato adaptace vychází jednak ze samotných technických možností, při 

obdobných analýzách sociálních sítí se totiž pracuje s velkým množstvím dat, na což 

obvykle vznikají interdisciplinární týmy, v nichž nechybějí ani odborníci na oblast IT 

(Bradley, 2017). Především však ze zaměření této práce, která primárně zkoumá roli médií 

při šíření dezinformací. V souladu s výše citovaným výzkumem budou identifikovány 

jednotlivé podoby zprávy, v tomto případě tematické bloky, v nichž média původní zprávu 

zmiňují. Na rozdíl od zmíněného výzkumu nebudu porovnávat falešné a pravdivé zprávy, 

ale budu analyzovat pouze evoluci dezinformací.  

2.2.2.1 Výzkumné otázky 

Pro účely této práce jsem si stanovil pět výzkumných otázek: 
                                                           
25 Jednalo se o 30 fake news a 30 skutečných zpráv, autoři tedy navíc porovnávali rozdíly v rámci těchto 

dvou skupin.  
26 Data byla sbírána na základě toho, jak se informace šířila prostorem sociální sítě, k analýze byly využity 

algoritmy.  
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VO1: V kolika podobách se jednotlivé dezinformace v médiích objevily?  

VO2: Jaký je poměr podob jednotlivých dezinformací k celkovému počtu nalezených 

výstupů?  

V03: Informují o vybraných případech více seriózní, bulvární, dezinformační média, nebo 

fact-checkingové iniciativy? 

V04: Dopouští se přímého šíření dezinformace více seriózní, bulvární, dezinformační 

média, nebo fact-checkingové iniciativy? 

VO5: Která konkrétní média se dopouští přímého šíření dezinformace?  

Vzhledem k tomu, že v průběhu výzkumu bude docházet ke konstrukci dosud 

neidentifikovaných tematických směrů, kterým média o nepravdivých situacích 

informovala, nebudu pracovat s žádnou hypotézou.  

2.2.2.2 Kvantitativní část výzkumu  

Nástrojem pro sběr dat bude Newton Media Monitoring, tematický monitoring, který 

obsahuje články z celostátního i regionálního denního tisku, časopisů, televizního a 

rozhlasového zpravodajství a publicistiky, agenturního i internetového zpravodajství 

(Univerzita Karlova, 2021). V databázi lze, na základě zadání klíčových slov, dohledat 

texty zveřejněné jak standardními, tak významnějšími dezinformačními médii a fact-

checkingovými iniciativami. Při vyhledávání článků informujících o jednotlivých 

dezinformacích budu používat booleovské operátory ve vyhledávání, konkrétně operátor 

„AND“, a v případě potřeby provedu opakované vyhledávání po úpravě klíčových slov. 

Aby mohly být zahrnuty všechny tvary slov, budu využívat znak hvězdičky. Výsledky, jež 

se prokazatelně nebudou vztahovat k tématu, nebo budou duplicitní, vyřadím. Tak bude 

dosaženo maximální relevance výběru. Zkoumané období začne dnem vzniku události a 

potrvá až do současnosti (u všech případů do 2. dubna 2021). 

Následně dojde k exportování dat do tabulkového procesoru Microsoft Excel, v němž 

dojde ke kvantitativnímu kódování. Kódovat budu: 

Datum - ve formátu DD.MM.RRRR 

Titulek článku – znění titulku   

Médium – přesný název média  

Druh média – 1. seriózní, 2. bulvární27, 3. dezinformační28, 4. fact-checkingová iniciativa   

                                                           
27 Kromě standardních bulvárních médií, jako je Blesk či expres.cz, do této kategorie řadím i server 

Parlamentnilisty.cz, kde se řídím kategorizací Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (označuje ho za 
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Články budou seřazené podle data, kdy byly zveřejněné – od nejstarších výstupů po ty 

nejnovější.  

2.2.2.3 Kvalitativní část výzkumu 

Na základní kvantitativní kódování navážu kvalitativní analýzou, přičemž budu 

uplatňovat metody spojené se zakotvenou teorií, kterou lze využít mimo jiné pro 

sekundární zpracování kvantitativních dat. V průběhu práce s texty budu porovnávat 

jednotlivé kategorie (v rámci konkrétních příkladů dezinformací) mezi sebou, respektive 

s příslušnými místy datového materiálu, tedy v zásadě využívat metodu nepřetržitého 

porovnávání (Hendl, 2005). Články, které se po podrobnějším zkoumání ukážou jako 

nerelevantní, budou vyřazené.  

Kvalitativním kódováním budu hledat podoby, kterým média dezinformaci prezentují 

veřejnosti. Zejména zda ji využívají v původním kontextu, sdělují, že se jedná o 

dezinformaci, nebo o ní referují ve zcela nové souvislosti (ta může souviset s událostí, jež 

na dezinformaci prokazatelně odkazuje či se jedná o širší mediální téma). V rámci této 

části výzkumu využiju všechny tři druhy kódování. Prvotní otevřené kódování mi umožní 

konceptualizovat data, následné axiální kódování definovat vztahy mezi jednotlivými 

koncepty (Řiháček, Čermák, Hytych, 2013). Závěrečné selektivní kódování určí konkrétní 

podoby zprávy. Ty budou u každého příkladu označeny číslem, doplněny do příslušné 

excelové přílohy a v textu popsány a vysvětleny.  

U článků, kde se tematické směry budou prolínat, respektive budou, z hlediska posuzování 

v rámci této práce, polytematické, upřednostním ten okruh, který mi odpoví na otázku „co 

je hlavním sdělením zprávy / příslušné části zprávy?“  

Výstupem kvalitativní analýzy bude také zjištění, zda média aktivně šíří dezinformaci, či 

nikoliv. Do první skupiny budu řadit výstupy, které budou nepravdivou nebo neověřenou 

informaci prokazatelně označovat za pravdivou, a kde se dá předpokládat, že to dělají 

s určitým záměrem29.  V tabulce budou označeny jedničkou, zbylé dvojkou.  

                                                                                                                                                                                

politický bulvár), web Politické-listy.cz, jež články předchozího serveru přebírá, a web Neviditelnypes.cz, 

který představuje do jisté míry rovněž „názorovou arénu“.  
28 Při jejich určování se držím zejména seznamů serveru Konspiratori.sk a Nadačního fondu nezávislé 

žurnalistiky. 
29 Viz definice dezinformace v kapitole 1.1. 
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2.3 Případy dezinformací  

2.3.1 Konspirační teorie o požáru katedrály Notre-Dame 

2.3.1.1 Původ dezinformace  

Katedrála Notre-

Dame ve 

francouzské Paříži 

začala hořet 15. 

dubna 2019, zcela 

uhašena byla o den 

později. Konspirační 

teorie o požáru se 

začaly šířit prakticky 

okamžitě, s první přišel konspirační web Infowars. Záhy začali být s nešťastnou událostí 

spojováni muslimové, a to na základě hned několika materiálů zveřejněných na sociálních 

sítích.  

Patrně nejvíce pozornosti vzbudila fotografie dvojice mužů před hořící katedrálou (viz 

obrázek č. 1). S komentářem „muslimové se smějí, zatímco Notre Dame hoří…“ obletěla 

ještě 15. dubna celý svět, včetně České republiky30. Kromě toho se například šířil 

screenshot zobrazující, jak lidé s arabsky znějícími jmény dávají k tragédii rozesmáté 

smajlíky. Pravost účtů, ani jejich příslušnost k muslimské víře nebyly nijak prokázány 

(Cemper, 2019b).  

2.3.1.2 Podoby dezinformace v médiích  

Od 15. dubna 2019 do 2. dubna 2021 jsem identifikoval celkem 234 výstupů v pěti 

tematických směrech (poměr podob sdělení k celkovému počtu článků je tedy 0,021:1). 

Vyhledával jsem na základě slovního spojení Notre-Dame AND muslim*, následně jsem 

výsledek redukoval a dále pracoval pouze s relevantními texty. 

                                                           
30 Strhla se kolem ní bouřlivá diskuze. Zveřejnil ji totiž dezinformační web Sputnik, který byl původně 

nařčen z fotomontáže. Ta se ale nepotvrdila, a britský list Guardian se mu dokonce omluvil. Jisté však je, že 

fotografie byla zneužita: Muži se nesmáli požáru, ale podlézání policejní pásky, a nebylo nijak potvrzeno, že 

by se jednalo o muslimy (Sochor, 2019). 

Obrázek 1 Fotografie dvojice smějících se mužů před katedrálou.  
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Graf 1 Podoba zveřejnění konspirační teorie Notre-Dame. 

1. Z požáru se radují muslimové  

Část dezinformačních webů muslimy označovala za žháře, kteří katedrálu zapálili, jiné 

alespoň konstatují, že „džihádisté (mu-slimácké svině) pravděpodobně nezapálili oheň na 

katedrále Notre Dame v Paříži, ale zjevně ho na sociálních sítích oslavují“ 

(Vlasteneckenoviny.cz, 2019). Byly využívány argumenty typické pro konspirační teorie, 

tedy „politici i média nad těmito útoky zavírají oči, není politická vůle je podrobně 

prošetřit, je snaha útoky na kostely a jiné křesťanské svatostánky bagatelizovat a 

nejrůznějším způsobem zlehčovat“ (Ceskoaktualne.cz, 2019).  

Dezinformační weby působily koordinovaně a články si vzájemně přebíraly. Zároveň 

využívaly skutečnosti, že se jedná o mezinárodní událost, a zmiňovaly i zahraniční zdroje – 

například web Vlasteneckenoviny.cz se odkazuje na protimuslimský konspirační blog 

Jihadwatch.org a francouzský server podobného ražení Islamisation.fr, Pravdive.eu přináší 

shrnutí ruského webu RusVesna. Tureckou novinářkou Uzay Bulut se pak kromě nich 

zaštiťovaly i Parlamentnilisty.cz („Bulut hovoří mimo jiné o tom, jak oficiální facebooková 

stránka provládního deníku Sabah je plná příspěvků oslavujících zničení katedrály. (…) 

´Ať už závěrečné vyšetřování zjistí cokoliv, mnoho extremistických muslimů v Turecku 

začalo požár, který zničil velkou část historické stavby, velmi rychle oslavovat,´ 
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poznamenala Bulut“) (Parlamentnilisty.cz, 2019).  

Nechybí ani útoky na standardní média, například web Eurabia.cz konstatuje, že „v 

českých mediích již jede propagandistická kampaň, že žádní muslimové požár katedrály 

Notre-Dame neopěvovali, že prý je to fake news a hoax“ (Redakce Eurabia.cz, 2019). 

Z veřejně známých tuzemských osob byl citován například poslanec Lubomír Volný: 

„Tento požár nepovažuji a nikdy nebudu považovat za nic jiného, než plánovaný útok těch, 

kteří již stovky let nenávidí evropskou svobodu, demokracii i křesťanství. Nevěřím, že 

francouzské úřady, vzhledem k rozsáhlé islamizaci země, budou mít odvahu pátrat po 

pravdě a předpokládám snahu o zamaskování, popření i likvidaci jakýchkoliv indicií i 

konkrétních důkazů svědčících o opaku ve jménu ‚politické korektnosti‘, strachu z pravdy a 

strachu z muslimské populace“ (Vef, 2019).  

Dezinformační weby píší doslova o kulturní válce, kterou dokládají všemožnými příklady 

(„Sebevražda Francie. Ve velkých francouzských městech představují muslimové 13 % 

obyvatel. 18 % novorozenců ve Francii má arabsko-muslimské jméno“) (Meotti, 2019).  

Objevilo se i tvrzení, že místo katedrály má vyrůst muslimská mešita: „Nemá smysl si 

cokoliv nalhávat. Muslimové se radují, a radují se oprávněně. Pařížská katedrála Notre 

Dame, nejznámější symbol křesťanského západu, byla vypálena. Na jejím místě téměř jistě 

vyroste mešita – že bude v první fázi označována jako „multikulturní centrum“, to je jen 

malou útěchou“ (Hampl, 2019). 

 

2. Muslimové ničí (i jiné) kostely  

Tato argumentačně nepodložená skutečnost se původně objevovala v první podobě výstupů 

jako jeden z pseudoargumentů, který měl sloužit jako nepřímý důkaz o vině muslimů („Po 

celém světě fundamentalističtí muslimové útočí na křesťanské kostely. V posledních 

měsících roste počet útoků na křesťanské svatostánky ve Francii i v Německu v drtivé 

většině ze strany sílící muslimské komunity“) (Ceskoaktualne.cz, 2019). Postupně z ní však 

vyrostla plnohodnotná „větev“, a údajné muslimské ničení kostelů se stalo hlavním 

tématem článků dezinformačních a politicky bulvárních webů, přičemž v čase docházelo 

k průběžnému aktualizování a rozvíjení teorie.  

Typická je náboženská rovina: Kostely, katedrály či chrámy jsou brány jako symbol 

křesťanství, a útok na ně coby atak na celou západní křesťanskou civilizaci. Texty jsou 

koncipovány tak, aby v rámci tohoto narativu útočily na muslimy, i když je například 

v souvislosti s dalšími útoky explicitně nezmiňují („Ve Francii je zaznamenáno kolem 
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jednoho tisíce útoků na křesťanské objekty ročně. Informace o těchto aktech není 

jednoduché podchytit, neboť jsou všemožně tutlány. Každopádně například jen mezi 

červnem 2018 a dubnem 2019, tedy za 10 měsíců, shořelo ve Francii 11 významných 

kostelů a katedrál“) (Galitzin, 2020).  

Kromě ničení kostelů v samotné Francii servery píší o útocích v dalších evropských 

zemích, zejména v Německu: „Podobné zprávy přicházejí také z Německa. Jen v březnu 

2019 byly poničeny nebo zapáleny čtyři kostely. Web PI-News 31(Politically Incorrect) to 

popsal takto: ´V naší zemi probíhá plíživá válka proti všemu, co symbolizuje křesťanství: 

jsou to útoky na kříže na vrcholcích hor, na sošky svatých v kapličkách u silnic, na 

kostely... a nedávno dokonce i na hřbitovy.´ Kdo je za tento rostoucí počet útoků na kostely 

zodpovědný? Německá zpráva napovídá: ´Zpřerážené kříže, zničené oltáře, podpálené 

výtisky Bible, převrácené křtitelnice a dveře kostela jsou počmárané islámskými výrazy 

jako třeba 'Alláhu Akbar'“ (Euportal.cz, 2019). Zmiňovány jsou však i další kontinenty: 

„Během července 2020 (zvláště o víkendu 10. a 11. července) se staly v USA cílem vandalů 

katolické kostely a náboženské sochy. Musíte však opravdu usilovně pátrat, abyste o tom 

objevili nějaké zprávy v médiích. A když je najdete, zjistíte, že původci tohoto ničení a 

zohavování byli - jak jinak - teroristé z Antify a hnutí Black Lives Matter (BLM))“ 

(Galitzin 2020).  

Jak je patrné z citací, za pachatele jsou muslimové označováni na základě „nepřímých 

důkazů“, nebo se konspiračně tvrdí, že praví viníci schválně nejsou zveřejňováni. 

Používány jsou i odkazy na historii („Západní svět vyjadřuje pohnutí a lítost nad požárem 

chrámu Notre Dame, kde vznikl požár zřejmě nešťastnou náhodou. Stejný západní svět 

toleroval řádění kosovských Albánců, kteří ÚMYSLNĚ vypalovali srbské kostely před 20 

roky (…) O úmyslném ničení a vypalování srbských pravoslavných kostelů mlčel a mlčí 

nejen celý západní svět, ale i celý západní mainstream jako na povel („někoho“), takže 

informací je velmi málo…“32) (Petřík, 2019). Do souvislosti s katedrálou Notre-Dame je 

dáván i požár katedrály sv. Petra a Pavla v Nantes („Katedrálu ve francouzském Nantes 

zapálil africký imigrant ze Rwandy. Takže tu máme další „multikulturní obohacení…“) 

(Fiala, 2020).  

3. Selhávají sociální sítě? 

                                                           
31 Protimuslimský a dezinformační web.  
32 Následně jsou rozvíjeny další konspirační teorie mířící na západní politiky, v souvislosti s 

historickými událostmi z Kosova je přidán odkaz na Youtube - 

https://www.youtube.com/watch?v=veNNiJnaAxU&t=1s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=veNNiJnaAxU&t=1s
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Pozornost seriózních médií upoutaly sociální sítě, zejména dvě z nich: Youtube a 

Facebook. První čelila vlně kritiky, protože „v momentu, kdy se na Youtube objevily první 

záběry hořící pařížské památky z oficiálních kanálů francouzských médií, zapojily se nově 

vytvořené algoritmy pro boj s fake news a dezinformacemi. Bohužel došlo k chybě a systém 

namísto toho, aby určil, že jde o nové zprávy, identifikoval záběry jako snímky z 

teroristických útoků na Světové obchodní centrum z 11. září 2001, údajně kvůli podobnému 

podílu kouře ve videích“. U mnoha videí se tak objevil vysvětlující box s odkazem na 

články – o útoku z 11. září. Nová technologie přitom má bojovat proti šíření dezinformací 

(Hampejs, 2019). 

Komentáře a příspěvky referující o konspiračních teoriích v souvislosti s požárem 

katedrály Notre-Dame neputovaly pouze prostřednictvím Youtube, ale i Twitteru a 

Facebooku. Objevily se dokonce falešné účty CNN a Fox News, jež konspirace šířily. 

Některým uživatelům, kteří jsou ve virtuálním prostoru aktivními dezinformátory nebo 

přidávají nenávistné příspěvky, zablokoval Facebook účet. Mimo jiné youtuberovi Paulu 

Josephu Watsonovi, který „na sebe upozornil v nedávném videu, v němž tvrdil, že 

muslimové oslavují nedávný požár katedrály Notre-Dame“. Mediální analytik Josef Šlerka 

pro Seznam.cz řekl, že z hlediska společenských norem by se podobnými řešeními mělo 

šetřit, ale hranice je nesmírně tenká a bude se o ní ještě dlouho diskutovat (Mališová, 

2019).  

4. Útok proti muslimům 

Čtvrtou „větev“ nezkonstruovala média, ale událost z konce října 2019, která na 

konspirační teorie jednoznačně odkázala. Uvěřil jim totiž v té době čtyřiaosmdesátiletý 

muž a „před mešitou v Bayonne na jihozápadě Francie střelbou zranil dva lidi“ – chtěl se 

pomstít muslimům, z jeho pohledu zodpovědným za požár katedrály Notre-Dame 

(Eurozpravy.cz, 2019). O události neinformovalo žádné z dezinformačních médií.  

5. Šíří se konspirační teorie, že za požárem katedrály Notre-Dame stojí 

muslimové 

O tom, že konspirátoři jsou aktivní v online prostoru, informovala média hned den po 

požáru katedrály. Kromě již výše zmíněných materiálů či falešných účtů si všímají 

například odkazu na mediální text, „podle kterého se v autě u katedrály našly plynové 

bomby a ´arabské dokumenty´. Vše budilo dojem, že incident souvisel s požárem, ale ve 

skutečnosti byl novinový článek tři roky starý.“ Lidé na sítích zveřejňovali místo fotky 
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chámu v Notre-Dame snímky stejnojmenné baziliky v Montrealu. A média si všimla i 

některých kontroverznějších komentářů veřejně činných osobností z Polska v čele 

s poslankyní PiS Krystynou Pawlowiczovou, která prohlásila: „Je to ďábelské. Hyne 800 

let stará gotická katedrála Notre-Dame v Paříži, pohlcovaná silným požárem. Ve Francii 

už skoro každý den buď bourají další staré katolické kostely, anebo je předávají muslimům, 

anebo je přestavují na obchodní domy. Naše evropská civilizace nenávratně umírá´“33 

(Idnes.cz, 2019).  

Média, v čele s fact-checkingovými iniciativami, se soustředila i na konkrétní české 

osobnosti zapojující se do víření konspirací34. Manipulátoři podrobně analyzují zejména 

text, na který odkazuje kardinál Dominik Duka: „Článek z Gatestone Institutu (…) 

vykazuje jednu zásadní vadu – devětkrát odkazuje na pochybný německý web Politically 

Incorrect, konkrétně na jeden článek z 24. 3. 2019, odkud také pochází většina údajů v 

textu Raymonda Ibrahima.“ Politically Incorrect, jinak také PI-NEWS, označují za ostře 

protimuslimský (tak jako Gatestone Institute), zároveň i extremistický a dezinformační 

(Kadlec, 2020).  

O aktualizovaných podobách konspirací a konspirátorů novináři referují průběžně až do 

25. července 2020. Wirnitzer z Deníku N „oslovil několik lidí, kteří diskutovali pod 

příspěvky českého protimuslimského radikála Martina Konvičky a sdíleli pohled, že požár 

katedrály není náhoda“, aby zjistil, co je k tomuto postoji vedlo. Kromě skutečnosti, že se 

muslimové z požáru podle nich radovali a pochybností o objektivitě vyšetřování příčin 

neštěstí, to byly zejména různé historické souvislosti (Wirnitzer, 2019).  

Do debaty o konspiračních teoriích zasáhla také dezinformační média. Jak už bylo 

zmíněno v původu dezinformace, Sputnik zveřejnil fotografii, která byla původně 

označena za fotomontáž, což bylo ale následně přehodnoceno. Sputnik toho využil, aby 

standardní média a jejich komentátory obvinil z nedostatečného ověřování faktů. Snímek 

údajně pořídil fotograf Sputnik France; jeho šéfredaktorka Natalia Novikovová říká, že 

„přítomnost dvou osob na fotografii byla náhodná a cílem novináře bylo zachycení ohně 

na střeše katedrály. ´Tváře těchto mužů nejsou předmětem této fotografie a nesouvisejí s 

uvedenou situací,´ uvádí Novikovová s tím, že médium fotografii zveřejnilo bez jakéhokoliv 

komentáře“ (cz.Sputniknews.com, 2019).  

                                                           
33 Některé články citující polské představitele se objevují i v první „větvi“.  
34 Média upozorňují i na aktivitu poslance Volného, kterého cituji v popisu směru „Z požáru se radují 

muslimové“.  
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2.3.1.3 Druh médií a šíření dezinformace  

Nejvíce zastoupena jsou dezinformační média, která se postarala o 43 % výstupů, některé 

jejich texty navíc ještě šířily politicky bulvární weby Parlamentnilisty.cz, Politické-listy.cz 

a Neviditelnypes.cz. Bulvár jako takový skončil z hlediska zastoupení na třetím místě (24 

%), druhá byla seriózní média s 30 %. Fact-checkingové iniciativy napsaly k tématu 7 

článků. K aktivnímu šíření dezinformace došlo celkem ve 150 případech.  

 

 

Graf 2 Druh zastoupených médií u kospirační teorie Notre-Dame. 

2.3.2  Hoax o poslankyni Richterové  

2.3.2.1 Původ dezinformace  
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        Obrázek 2 Hoax o Olze Richterové.  

Olga Richterová, poslankyně České pirátské strany, měla do Česka lákat mladé Afričany 

na vstřícnou bytovou politiku. „Věříme, že bychom mohli v ČR v první vlně přijmout 

desítky tisíc uprchlíků a věnovat jim pro jejich pohodlí startovní byty pro mladé!“ zní její 

podvržený citát. Ten se poprvé objevil 23. srpna 2018 na facebookové stránce Pirátská 

pravda (Cemper, 2019a). Poté, co post Česká pirátská strana nahlásila jako hoax, došlo 

k jeho dočasnému zablokování a následnému úplnému stažení, mezitím se ale virtuálním 

prostorem začaly šířit kopie textu.  

Momentálně už je sice Pirátská pravda otevřeně sarkastická 35(Mortkowitz, 2020), v době 

zveřejnění příspěvku však „stránka vystupovala jako oficiální komunikační kanál České 

pirátské strany“ (Cemper, 2019).  

2.3.2.2 Podoby dezinformace v médiích  

V časovém období od 23. srpna 2018 do 2. dubna 2021 bylo nalezeno celkem 74 

relevantních výstupů. Vyhledával jsem pomocí klíčových slov ve tvaru „Richterová AND 

migrant*“, „Richterová AND afri* a „Richterová AND uprchlí*“. Celkem bylo 

identifikováno pět podob zveřejnění původní dezinformace. Poměr „větví“ stromu 

k celkovému počtu výstupů je tedy 0,068:1.  

                                                           
35 Sama se označuje za „zábavní web“ a píše o sobě: „Nekorektní, neoficiální a satirický fanclub České 

pirátské strany. Před čtením příspěvků si důkladně přečtěte Impresum!“ (Pirátská pravda, 2021).  
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Graf 3 Podoba zveřejnění  hoaxu o poslankyni Richterové. 

1. Poslankyně Richterová chce přijmout desítky tisíc uprchlíků 

Hoax ve svém původním smyslu se v médiích objevil ve čtyřech případech, pokaždé na 

dezinformačních webech. Ani jednou se tak nestalo bezprostředně po uveřejnění příspěvku 

na profilu Pirátské pravdy, ale až poté, co se podvržený výrok (na základě řady sdílení) 

etabloval v tuzemském online prostředí. 

V článcích jsou hojně využívané nejen expresivní, ale až urážlivé výrazy. Samotná 

domnělá citace je označovaná za „nebetyčnou pitomost“, „stupiditu“ či charakterizovaná 

jako „zvrácená“ nebo „debilní“ (Baťa, 2019). Objevují se i útoky ad hominem, například 

web Infokryr.cz titulek nazval „Pirátská mrcha“ a v závěru se autorka emotivně ptá: 

„Mimochodem jak velký máte byt a kolik osob ho obývá?“ (Doušková, 2019). Pejorativně 

pak vyznívá odkaz na vzdělání Richterové (označení „doktorka“ i celý titul 

PhDr. Olga Richterová, PhD.).  

Texty brnkají také na nacionalistickou notu („Preferujete Afričany, ale národ ne.“) 

(Doušková, 2019), ve dvou případech (stejný článek na dvou webech) se text primárně 

věnuje jinému tématu, nechybí však narážka na političku, „co požaduje ty ´slavné´ byty 

pro uprchlíky“ (Vylíčil, 2019).   

2. Na internetu se šíří hoax o Olze Richterové  
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Do této kategorie jsem zařadil celkem 25 článků, které přinášejí informaci o tom, že výrok 

přisuzovaný Richterové je hoax, který nikdy nepronesla. Z rozboru zapojených 

dezinformačních médií usuzuje server Forum24.cz na ruskou propagandu (Cemper, 

2019a), stranou pozornosti nezůstalo, že hoax šířil mimo jiné senátor Jaroslav Doubrava. 

Velmi podrobně se případu věnuje týdeník Respekt, který mimo jiné mapuje cestu hoaxu 

virtuálním prostředím (Kundra, 2020).  

Objevuje se také osobnější rovina: Média dávají prostor k vyjádření samotné poslankyni 

Richterové – např. Seznamzpravy.cz: „Protože jsem doktorka filozofie, chodí zprávy typu: 

´Hele ty studovaná, jen si vem domů nějakýho přivandrovalce a uvidíš, jak tě kulturně 

pozvedne, udělá si z tebe hadru a domlátí tě jak kozu. Tfuj, jak toto může jít do ulice, hnus 

všech hnusů.´ Řada lidí dává přímé výhrůžky znásilněním: ´Fuj, ty hnusná blbko, tebe 

znásilní a pak zabijí první ti, co si je tady přeješ mít´“ (Bidrmanová, 2020). Událost rovněž 

komentují straničtí kolegové poslankyně v čele s předsedou České pirátské strany Ivanem 

Bartošem. Nechybí přitom ani odkazy na soukromí Richterové: „´Sám jsem kontaktoval 

lidi, kteří jí psali, že ji postaví ke zdi a zastřelí. Když měl takový člověk na profilu číslo, tak 

jsem mu zavolal. Pak mi tam na druhé straně koktal. Já pánovi říkal, že to přece nejde, že 

něco takového nemůže napsat nikdy nikomu, nehledě na to, že Olga má rodinu a dvě děti´“ 

(Zápal, 2021).  

3. Veřejně známé osoby čelí útokům  

Do této „větve“ jsem zařadil výstupy, jež falešný citát neřeší samostatně, ale v kontextu 

online nenávistných útoků na další veřejně známé osoby. Významná je konkrétní orientace 

na ženy – političky, která se objevuje takřka ve 40 % případů (v 5 ze 12). Nejobsáhleji 

problematiku rozpracoval Deník N, který kromě Richterové rozebírá zejména výhružky 

poslankyni Barboře Kořanové 36a všímá si specifik ataků na ženy (Zelenka, Janáková 

2019). Stejné médium udělalo anketu mezi politiky, obdobně jako TV Nova. Z pozice 

poslance se k tématu v komentáři vyjádřil Patrik Nacher (Nacher, 2020).  

4. Žaloba a soud s Nelou Liskovou  

Největší pozornost ze všech „šiřitelů“ hoaxu média věnovala Nele Liskové, bývalé 

političce a představitelce Národní domobrany, o jejímž „extremistickém smýšlení“ psal 

server Manipulatori.cz ještě před touto kauzou (Kadlec, 2018). V červnu 2020 bylo 

tématem podání žaloby na Liskovou, v březnu 2021 pak soud, kde se s Liskovou potkala i 

                                                           
36 Vymezila se snaze SPD politizovat případ znásilnění na Litoměřicku.  
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Richterová.  

První příležitost využily dezinformační weby k bagatelizaci celé záležitosti (autor 

původního příspěvku je neznámý, a tak Piráti se rozhodli žalovat aspoň Liskovou - za 

pouhé sdílení) v kombinaci s údivem nad odškodným 500 tisíc korun, které má Richterová 

požadovat. Zároveň přidaly další dezinformace týkající se předsedy České pirátské strany 

Ivana Bartoše; má jít o extremistu bojujícího proti „bílé rase“ (VK, 2020). Soudní 

přelíčení pak posloužilo serveru Skrytapravda.eu jako zdroj výsměchu („Hrůza hrůz, 

Richterová pláče a chce chudinka půl milionu odškodného“) a moralizování (srovnání 

aktivity Liskové s příspěvkem, kterým Richterová reagovala na smrt nejbohatšího Čecha 

Petra Kellnera)37 (Skrytapravda.eu, 2021).  

Standardní média se soustředila především na emotivní výpověď Richterové u soudu, při 

níž se rozplakala, nevyhnula se ale ani kritice za nedostatečnou odolnost („Politika je pro 

otrlé nátury, ne pro víly“ (Koukalová, Konečný, 2021).  

5. Piráti jsou proimigrační strana 

Spojení Richterové s migranty se v médiích objevilo také v ryze politické rovině, když 

premiér Andrej Babiš na její interpelaci ve Sněmovně prohlásil: „Vy jste strana, která je 

promigrační, vy říkáte, že tady migranty zvládneme a já říkám, že tady žádné imigranty 

nechceme. Vaše neomarxistické názory jsou známé“ (Simao, Sova, 2020). Následné 

analýzy pak obsahovaly odkaz na hoax.  

2.3.2.3 Druh médií 

Takřka o polovinu všech výstupů se postarala seriózní média, 31 % článků napsal bulvár. 

Dezinformační média byla zastoupena ze 14 %, a všech jejich 10 textů jsem identifikoval 

jako aktivní šíření dezinformace. Fact-checkingové iniciativy se postaraly o 8 % výstupů.  

 

                                                           
37 Kondolenci na sociálních sítích doprovodila výrokem „další připomenutí, že peníze nejsou zdaleka vše. 

Mnohdy spíš naopak,“ za což se hned omluvila.  
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Graf 4 Druh médií u hoaxu o poslankyni Richterové. 
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2.3.3 Hoax o šéfredaktorovi Wollnerovi  

 

2.3.3.1 Původ dezinformace 

 

Obrázek 3 Příspěvek poslance Okamury.  

 

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura na svém 

facebookovém profilu na konci března 2019 zveřejnil příspěvek, v němž šéfredaktora 

pořadu Reportéři ČT České televize Marka Wollnera nařkl z citátu, který neřekl.  

Wollner měl podle Okamury veřejně označit prezidenta Zemana za „zlosera“., tehdejšího 

předsedu Senátu Kuberu za „obecního idiota“ a předsedu Sněmovny Vondráčka za 

„pucfleka“. Status využil k další kritice šéfredaktora, jeho kolegyně Nory Fridrichové i 

České televize jako celku. (Okamura, 2019). Ve skutečnosti Wollner pouze „lajknul“ post 

jiné uživatelky38.   

                                                           
38 Alexandry Alvarové, která se profesně věnuje tématu dezinformací.  
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2.3.3.2 Podoby dezinformace v médiích  

Od 31. března 2019 do 2. dubna 2021 se v mediálním monitoringu objevilo 11 relevantních 

článků. Ty jsem našel na základě klíčových slov „Okamura AND Wollner“ a následné 

redukce. Objevily se celkem tři směry, kterým média o události informovala, poměr 

k celkovému počtu výstupů je 0,27:1.  

 

Graf 5 Podoba zveřejnění hoaxu o šéfredaktorovi Wollnerovi. 

 

1. Wollner se vulgárně vyjádřil o vrcholných představitelích státu 

Okamurův příspěvek se ve formě komentáře objevil (s takřka měsíčním zpožděním) na 

serverech Parlamentilisty.cz a Politické-listy.cz.  

2. Okamura šíří o Wollnerovi dezinformaci  

Média informují i o tom, že se jedná o hoax, a zveřejňují některé vulgární reakce, které se 

na Okamurově profilu objevily (E-bezpeci.cz, Pedagogicke.info). „Během 14 hodin měl 

příspěvek přes 1900 lajků a 548 sdílení (1/4/2019 19:21), v komentářích pod textem se 

objevily stovky urážlivých zpráv a výhrůžek zaměřených jak na samotného Wollnera, tak i 

na další pracovníky České televize (především Noru Fridrichovou),“ konstatují (E-

bezpeci.cz., 2019). Ve dvou článcích se o dezinformaci zmiňuje web Forum24.cz. 

3. Kritika serveru Forum24.cz  

Samostatným tématem se stala debata v televizi XTV, jíž se Wollner zúčastnil, a kde dostal 

dotaz na údajný výrok. Ačkoliv tam vyvrátil, že by ho vyřkl nebo napsal, Okamura jeho 
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slova překroutil, a právě poté zveřejnil status. Ve třetí „větvi“ však primárně nejde o citát, 

ale o původní text na webu Forum24.cz, kde bylo uvedeno, že došlo k nenadálé změně 

moderátora, když Luboše Xavera Veselého zastoupila Jana Bobošíková (Besser, 201939). 

Proti tomu se XTV ohradila, což bylo ve trojici bulvárních médií ústředním motivem 

článku.  

2.3.3.3 Druhy médií 

Bulvární (46 %) a seriózní (45 %) média jsou zastoupena takřka rovnoměrně, o zbylé 

výstupy se postaraly fact-checkingové iniciativy. K aktivnímu šíření dezinformace došlo 

ve dvou případech, a to přesto, že se tématu „nezúčastnila“ dezinformační média.  

 

Graf 6 Druh zastoupených médií u hoaxu o šéfredaktorovi Wollnerovi. 

  

                                                           
39 Článek byl posléze aktualizován, a tato pasáž byla vypuštěna.  
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2.3.4 Hoax o uprchlících v Chebu  

 

2.3.4.1 Původ dezinformace  

 

Obrázek 4 Údajní uprchlíci v Chebu: fotomontáž ze sociálních sítí.  

V září 2015 se na sociálních sítích objevila fotomontáž zachycující nádraží v Chebu, kde 

na vlak naskakují údajní uprchlíci.  

2.3.4.2 Podoby dezinformace v médiích  

Od té doby jsem v mediálním monitoringu našel 34 relevantních článků zabývajících se 

tímto tématem. Při vyhledávání jsem použil kombinace „Cheb AND uprchlí* AND vlak“ a 

„Cheb AND migra* AND vlak“ a na základě kvalitativní analýzy výstupy rozdělil do dvou 

„větví“. Poměr podob dezinformace a počtu výstupů je 0,059:1. Ani v jednom případě 

média nešířila samotnou dezinformaci.  
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Graf 7 Podoba zveřejnění hoaxu o uprchlících v Chebu. 

1. Po internetu koluje fotomontáž s domnělými uprchlíky v Chebu 

Na samotný hoax upozornil bezprostředně po jeho výskytu fact-checkingový server 

Manipulatori.cz, který konstatoval, že „přestože již v komentářích u původního postu je 

doložena originální fotografie dokazující fotomontáž, sdílelo podvodný obrázek během 

jednoho dne více než 1300 uživatelů“ (Manipulatori, 2015). K případu se vyjádřil i starosta 

Chebu, který věcně vysvětlil, proč situace zachycená na fotografii není reálně možná, a 

musí se tedy jednat o fotomontáž (PV, 2016), přesto se hoax na sociální sítě opět vrátil 

v lednu 2017 (Slavkovský, 2017).  

2. Téma hoaxů a jak s nimi bojovat  

Fotomontáž z Chebu se stala jedním ze spouštěčů diskuze nad problematikou hoaxů 

obecně. Média i fact-checkingové iniciativy se jí věnovaly z mnoha úhlů pohledu. 

V souvislosti s trestním oznámením pro šíření poplašné zprávy byly pro nečinnost 

kritizovány policie a státní zastupitelství („Česká policie se nebude zabývat sdílením 

nepravdivých hoaxů o uprchlících, protože nejsou pravdivé. A policisté to mají v 

konkrétním případě i potvrzené od dozorující státní zástupkyně“) (Malecký, 2016), 

bulvární server Expres.cz  si zase vzal na paškál Centrum proti terorismu a hybridním 

hrozbám na ministerstvu vnitra (nazývá ho ministerstvem pravdy a píše: „Centrum totiž za 

celý leden neodhalilo ani jednu z šířených dezinformací, natož aby je dle popisu své práce 

jakkoliv uvedlo na pravou míru. Dovolili jsme si proto suplovat práci ministerstva pravdy 
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a upozornit na lednové hoaxy, které úředníkům na vnitru jaksi unikly“ (Palička, 2017).  

Hoax je zmiňován ve výčtech dalších nepravdivých informací šířených po internetu, 

prostor v médiích dostávají experti na kybernetickou kriminalitu (např. Radek Nezbeda 

z Národní centrály proti organizovanému zločinu), na technologie (např. Dominik Veselý 

ze společnosti Ackee) či komunikaci (např. Petr Václavek). Rozebírá se důležitost 

mediální výchovy (didaktik Stanislav Štěpáník říká: „Ano, mám tu například známý hoax - 

fotografii, jak v Chebu stojí vlak Regionova plná migrantů vevnitř i na střeše vozu, a k 

tomu doprovodný text. Ověřování informací, práce se zdroji, rozpoznávání manipulace, 

nepodléhání emocionálním sdělením typu "přeposílej rychle dál, než to smažou" - i to se 

musí stát součástí výuky v současné škole“ (Hronová, 2020).  

Objevuje se i souvislost s dezinformacemi v souvislosti s panedemií COVID-19 („A stejně 

jako na migrantské vlně snaží se tak nyní tvůrci hoaxů parazitovat také na pandemii 

koronaviru“) (Nezbedová, 2020).  

2.3.4.3 Druhy médií 

79 % článků zveřejnila nebo odvysílala (ve výčtu se objevuje dvakrát Česká televize a 

jednou TV Prima) seriózní média, 15 % tvoří bulvár, zbylé dva výstupy patří fact-

checkingovým iniciativám. Dezinformační média se k tématu nijak nevyjádřila, 

k aktivnímu šíření dezinformace nedošlo.  

 

Graf 8 Druh zastoupených médií u hoaxu o uprchlících.¨ 
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2.3.5 Kauza Mezinárodního dětského kříže 

 

2.3.5.1 Původ dezinformace  

V případě organizace Mezinárodní dětský kříž se dezinformace do veřejného prostoru 

nedostala prostřednictvím sociálních sítí, ale standardního média, které se tak jako první 

dopustilo jejího šíření. V názorovém sloupku na serveru Lidovky.cz se objevil text 

Mezinárodního dětského kříže, „poněkud zvláštní neziskové organizace, kterou nikdo 

nezná“ (Cemper, 2018), respektive jeho ředitelky Taťjány Horákové. Její názor byl 

prezentován jako expertní hlas, aniž by došlo k prověření její odborné erudice a činnosti jí 

řízené organizace. 

Text byl zveřejněn v kontextu sporu premiéra Andreje Babiše s poslankyní Evropského 

parlamentu za KDU-ČSL Michaelou Šojdrovou o přijetí syrských sirotků z uprchlických 

táborů v Řecku. Zatímco Šojdrová to iniciovala, Babiš byl proti. Horáková jednoznačně 

hájila premiérovo stanovisko.  

2.3.5.2 Podoby dezinformace v médiích  

V období od 19. září 2018, kdy vyšel sloupek Taťjány Horákové, do současnosti, bylo 

nalezeno 92 relevantních článků, a to na základě vyhledávání „Mezinárodní* dětsk* kříž* 

AND Babiš“. Identifikoval jsem celkem čtyři směry, jakým média informovala, poměr 

k celkovému počtu výstupů tedy činí 0,043:1. 



 

 

51 

 

Graf 9 Podoba zveřejnění kauzy Mezinárodního dětského kříže. 

1. ČR by neměla přijímat syrské děti 

Ze zmiňovaného článku na serveru Lidovky.cz jednoznačně vyplývá, že se má jednat o 

názor odbornice. „Lékařka, která vede cvičení lékařů a zdravotníků pro působení ve 

válečném prostoru, pro poskytování pomoci raněným pod palbou, přímo v ulicích, v 

mobilních polních ošetřovnách apod., svůj pohled na otázku přijetí syrských dětí 

zformulovala v následujícím textu,“ uvádí redakce komentář Horákové.40 Samotná 

prezidentka pak poslankyni Šojdrovou od počátku kritizuje, „protože v této problematice 

nemá jasno, stejně tak jako v pojmech a již vůbec ne v tom, komu a jak je potřeba pomoci.“ 

Celý dlouhý text vyznívá jako přednáška expertky („když jde o lidi, nelze tápat“, píše 

například v souvislosti s údajným mícháním pojmů „sirotek“ a „dítě bez doprovodu“), 

která má bohaté zkušenosti z terénu („Když jsem v polních podmínkách musela okamžitě 

amputovat dolní končetinu malému, snad tříletému chlapečkovi, protože se držela na 

kousku svalu, našli jsme ho v náruči mrtvé matky a otce, který je kryl vlastním tělem“). 

Přijetí uprchlíků by podle ní mohlo být škodlivé jak pro děti, tak pro české rodiny, a místo 

toho vyzývá k pomoci obětem přímo v místech konfliktů. To prý sama v minulosti činila, 
                                                           
40 Samotné organizaci pak dodává vážnost i to, že její název je přeložen do francouzštiny - Croix 

International D’Enfants. To může připomínat celosvětově známé Lékaře bez hranic, u nichž je francouzské 

označení (Médecins Sans Frontières) poměrně časté i v tuzemském prostředí. Ostatně Mezinárodní dětský 

kříž má být „mezinárodní humanitární organizace lékařů (a spolupracovníků) a pomoc zraněným a 

nemocným dětem v oblastech válek a jiných krizí. Za více než dvacet let činnosti zemřelo 24 lékařů, osm 

zdravotníků a 13 spolupracovníků této humanitární organizace“ (Horáková, 2018).  

ČR by neměla přijímat 
syrské děti

6%

Nenaletěl jen Babiš
1%

Premiér a média
55%

Tajemná neziskovka 
38%

Podoba zvěřejnění

ČR by neměla přijímat syrské děti

Nenaletěl jen Babiš

Premiér a média

Tajemná neziskovka



 

 

52 

ale u tehdejšího předsedy vlády neměla zastání, což se nyní diametrálně změnilo („Pan 

expremiér Bohuslav Sobotka nereagoval na naše prosby, na rozdíl od současného 

premiéra, který s námi komunikuje v každou denní i noční dobu, vždy, když se na něho 

obrátím. Zajímá se, naslouchá“). (Horáková, 2018). 

Výtah z komentáře (s expresivním titulkem „Paní Šojdrová, ručník do ringu. Červený kříž: 

Nerozumíte tomu. Ty děti nejsou dobytek. Vraťte je do Sýrie! Babiš nám pomáhá, Sobotka 

na nás kašlal“) následně přinesl server Parlamentnilisty.cz (a ten šířil dál web Politické-

listy.cz)41. V titulku zaměnil Mezinárodní dětský kříž za Červený kříž 42a autorský štítek 

přiřadil expremiérovi Bohuslavu Sobotkovi, jenž je v textu kritizován43 

(Parlamentnilisty.cz, 2018).  

Na vyjádření Horákové (která měla být dle svých slov s premiérem v přímém kontaktu) a 

postoj její organizace se odvolával i sám Babiš (Kosová, Kubištová, Platil, Mošpanová, 

2018). Kolář z MF Dnes se sice vysmál „opírání se o texty jisté Taťjány Horákové a její 

organizace Mezinárodní dětský kříž, což je nejspíš nová verze hochštaplera Harryho 

Jelínka, jenž v éře první republiky ´prodal´ Karlštejn“, zároveň ale ve svém komentáři až 

karikuje Šojdrovou („hodná Míša s dobrým srdcem“) a píše o „nesmyslné masáži 

(Babiše), že je lhostejný k utrpení malých dětí, (která ho) vyprovokovala k řadě 

nesmyslných kroků.“ Přijetí Syřanů pak považuje za „politické gesto. Hloupé a laciné“ 

(Kolář, 2018).  

Články na serverech Lidovky.cz, Parlamentnilisty.cz a Politické-listy.cz byly smazány, a 

nejsou tak už dohledatelné.  

2. Tajemná neziskovka  

V „investigativní větvi“ se média zaměřila na samotnou neziskovou organizaci 

Mezinárodní dětský kříž a od 21. září 2018 až do 19. ledna 2020 postupně přinášela nová 

odhalení. Nejprve vyšlo najevo, že neziskovka má sídlo na stejné adrese jako KSČM či 

Haló noviny, do kanceláře ovšem nikdo nechodí. Organizace nevykazuje žádnou činnost, 

nikdy se s ní nepotkali ani o ní neslyšeli zástupci Českého červeného kříže, Lékařů bez 

hranic ani Člověka v tísni (Redakce Seznam, 2018).  

Poslední výstupy se týkaly rozhodnutí soudu, který organizaci zrušil („Organizace nemá 

                                                           
41 Ten v rámci rubriky „oficiální zpravodajská média“ přebírá texty z Parlamentních listů.  
42 Tohoto omylu se však dopustil i premiér Babiš, který pro Seznamzpravy,cz řekl: „Já tady mám vyjádření 

lidí, kteří žili v Sýrii, mám tady vyjádření zástupkyně Mezinárodního červeného kříže“ (Redakce Seznam, 

2018)  
43 V rozporu s tím článek nechávám bez autora.  
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zapsané ani statutární orgány. Do rejstříku sice zanesla stanovy, ty jsou však nedatované. 

Ani z nich nevyplývá, kdo je schválil. Problém rovněž vyvstal i s uváděnou oficiální 

adresou v ulici Politických vězňů v Praze“) (Horák, 2019). A policejního vyšetřování kvůli 

částkám více než dva miliony korun z Vatikánu a 55 tisíc od plzeňského biskupství, „za 

něž organizace měla vybudovat chirurgickou kliniku na pomoc dětským obětem války. 

Organizace chtěla tuto nemocnici vybudovat v roubené chalupě ve středočeských 

Zahořanech, žádná klinika ale nevznikla a peníze zmizely“ (Vodrážka, 2019).  

Pozornost byla upřena i na Taťjánu Horákovou, jejíž osobě se věnoval mimo jiné server 

Lidovky.cz: „Jisté je, ale je to, že umí přesvědčit o své pravdě mnoho lidí. Naposledy i 

zástupce velvyslance Slovenské republiky v Česku, aby za ní převzal ocenění. Nadace, 

která Horákovou ocenila, teď žádá, aby údajná lékařka předložila důkazy o činnosti její 

organizace“ (Hampejs, 2018).44   

3. Premiér a média 

Nejvíce výstupů (51) se týkalo mediální roviny kauzy. Skupinu Mafra, jejíž součástí jsou i 

Lidové noviny a web Lidovky.cz, totiž v roce 2013 koupil Andrej Babiš (a o čtyři roky 

později, tehdy coby ministr financí, převedl do svěřenského fondu). A komentář Horákové 

měla do redakce poslat Babišova asistentka. 

Na „protest proti Babišovu tlaku“ z Lidových novin po sedmadvaceti letech odešla 

renomovaná reportérka Petra Procházková, kterou následovalo několik dalších redaktorů. 

Do médií se dostal otevřený dopis, který Procházková s kolegy45 adresovali vedení 

redakce. Mimo jiné v něm píší: „Považujeme za nezbytné vyjasnit, za jakým účelem, kdy a 

prostřednictvím koho byl text redakci zaslán a komu konkrétně byl adresován. Zvláště v 

atmosféře vyhrocené veřejné diskuse na toto téma je třeba vyjasnit, proč nebyl text 

podroben standardním mechanismům interní kontroly (…) Zároveň apelujeme na vedení 

redakce, aby doložilo, v jaké podobě byla získána reakce A. Babiše pro článek Taťjana 

Horáková: tajemná lékařka s týmy chirurgů, kterou nikdo neviděl.“ (Krupka, 2018).  

Výše zmíněný článek (bez autora) vydaly Lidovky.cz několik dní po zveřejnění komentáře. 

Tvrdí v něm, že „redakce podle článků agentury ČTK ověřila, že tato organizace a její 

prezidentka vystupuje v médiích.“ Zároveň server konstatuje, že Horáková v minulosti 

                                                           
44 Kromě organizací, které prezidentce údajně „také naletěly“, se web Lidovky.cz v jiném textu rozepsal také 

o dalších médiích. Vzhledem k tomu jsem ho zařadil do třetí kategorie.  
45 Ivanou Milenkovičovou a Milanem Rokosem. 
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mluvila pro Český rozhlas nebo deník Korzár46 (Lidovky.cz, 2018).  

Na webu Lidovky.cz a v tištěných Lidových novinách pak Procházkové odpověděl tehdejší 

šéfredaktor István Léko. Přiznal pochybení při nedostatečném prověření důvěryhodnosti 

autorky, a zároveň odmítl jakékoliv tlaky. „Bránil jsem tebe a tvé již bývalé kolegy před 

jakýmikoli zásahy a pokusy o ovlivňování a budu to dělat i nadále,“ napsal (Léko, 2018). 

V podobném duchu zareagoval i Babiš („Byla to chyba (…) Kdybych to dal do jiných 

novin, tak by to bylo v pohodě, ale to mě mrzí, nebyl to účel. Není pravda, že je ovlivňuji 

(…) Chci kategoricky prohlásit, že práce novinářů v Lidových novinách a na serveru 

Lidovky.cz nebyla a nebude pod politickým vlivem“) (Novinky.cz, 2018).   

4. Nenaletěl jen Babiš  

Poslední směr obsahuje jediný výstup, kterým je článek v MF Dnes. List píše, že narazil 

„na další případ, kdy vysoce postavení politici ANO naslouchají stanoviskům pochybného 

experta“. Konkrétně se jedná o exministryni spravedlnosti Helenu Válkovou a člena 

bezpečnostního výboru Roberta Králíčka, kteří coby poslaneckého asistenta angažovali 

Michaela Johna. Ten vystupoval jako šéf International Police Federation EU, pochybného 

spolku, od nějž se distancují policie i „Evropská komise, která podle webu spolku 

iniciovala jeho založení“ (Valášek, 2018).  

2.3.5.3 Druhy médií  

84 % médií tvoří ta seriózní, 13 % politický bulvár v podobě serverů Parlamentilisty.cz a 

Politicke-listy.cz, jeden článek se objevil na webu přejímající obvykle zprávy 

z dezinformačních webů (almanach.cz), dvakrát se případu věnovala fact- checkingová 

iniciativa Manipulátoři. Nejvíce výstupů (po šesti) se objevilo na serverech 

Parlamentnilisty.cz, Politické-listy a Lidovky.cz. Všechna tato média také aktivně šířila 

dezinformaci, a následně své články smazala.  

                                                           
46 Regionální slovenské noviny.  
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Graf 10 Druh zapojených médií u kauzy Mezinárodního dětského kříže. 

 

2.4 Odpovědi na výzkumné otázky   

V rámci praktické části jsem analyzoval pět příkladů dezinformací, ke kterým jsem našel 

celkem 445 článků. Zajímaly mě jak kvantitativní (počet výstupů, zastoupení jednotlivých 

druhů médií), tak kvalitativní (podoby zveřejnění, ale i vývoj události v čase či typické 

prostředky, které média využívala pro plánované vyznění svých článků) parametry, proto 

jsem coby výzkumnou strategii využil smíšený výzkum.  

Všech pět stanovených výzkumných otázek se podařilo zodpovědět.  

VO1: V kolika podobách se jednotlivé dezinformace v médiích objevily?  

Nejvíce mediálních směrů, tedy podob, v nichž média o dezinformaci referovala, jsem 

identifikoval v případě konspirací ohledně požáru katedrály Notre-Dame a u hoaxu o 

poslankyně Richterové (v obou případech pět). V případě kauzy Mezinárodního dětského 

kříže se jednalo o čtyři, u hoaxu o šéfredaktorovi Wollnerovi o tři a v případě údajných 

uprchlíků v Chebu pouze o dva směry.  

VO2: Jaký je poměr podob jednotlivých dezinformací k celkovému počtu nalezených 

výstupů?  

Při výzkumu jsem se nezabýval stejným počtem výstupů u jednotlivých případů, ale všemi 
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relevantními články nalezenými prostřednictvím monitoringu47. Z toho důvodu jsem u 

všech příkladů sledoval rovněž poměr podob sdělení vůči celkovému počtu článků. Čím 

vyššího poměru dezinformace dosáhla, tím více ji média variovala. Výrazně nejvyšší 

poměr zaznamenal hoax o šéfredaktorovi Wollnerovi, kdy na 11 výstupů připadaly tři 

směry (0,27:1), následovaly hoaxy o poslankyni Richterové (0,068:1) a o uprchlících 

v Chebu (0,059:1) a kauza Mezinárodního dětského kříže (0,043:1). Nejméně 

modifikovanou dezinformací byla konspirační teorie (0,02:1).  

Graficky znázorněné jsou jednotlivé případy na nadcházejících stranách (grafy č. 12-15), 

přičemž jsem využil formu stromové analýzy: Stromy jsou vysoké podle toho, kolik článků 

k tématu bylo nalezeno, podoby zveřejnění ukazují větve, lístky pak symbolizují jednotlivé 

výstupy, barevně odlišené jsou podle toho, jestli byly identifikované jako dezinformace.  

V03: Informují o vybraných případech více seriózní, bulvární, dezinformační média, 

nebo fact-checkingové iniciativy? 

Ve třech případech (hoax o poslankyni Richterové a o uprchlících v Chebu a kauza 

Mezinárodního dětského kříže) se objevilo nejvíce výstupů v seriózních médiích, z toho 

dvakrát se jednalo o výraznou většinu článků (79 % u domnělých uprchlíků a dokonce 84 

% u Mezinárodního dětského kříže). Seriózní média referovala o všech příkladech, 

průměrné pokrytí bylo z jejich strany 57 %.  

Druhými nejčastěji se objevujícími médii byla bulvární. U hoaxu o šéfredaktorovi 

Wollnerovi dosáhla se 46 % pomyslného prvenství, ve třech případech byla druhá (u hoaxu 

o poslankyni Richterové se 31 %, o uprchlících v Chebu s 15 % a u Mezinárodního 

dětského kříže se 13 %). Rovněž ona byla zastoupena vždy, dosáhla průměrného pokrytí 

26 %.  

Dezinformační média byla velmi aktivní u konspirační teorie o požáru katedrály Notre-

Dame, kde dosáhla se 43 % nejvyššího podílu. Naopak o šéfredaktorovi Wollnerovi a 

uprchlících v Chebu neinformovala vůbec, v případě Mezinárodního dětského kříže si 

připsala jediný výstup. Průměrně témata pokryla z 12 %.  

Fact-checkingové iniciativy referovaly o všech případech, nejvíce článků zveřejnily o 

požáru katedrály Notre-Dame (7), vzhledem k celkově vysokému počtu výstupů u tohoto 

případu tady ale dosáhly pouhých 3 %. Výraznou roli měly u hoaxu o  

                                                           
47 A rozdíly byly značné – k nejpočetněji zastoupené konspiraci katedrály Notre-Dame jsem našel 234 

výstupů, zatímco o hoaxu o novináři ČT Wollnerovi bylo napsáno pouze 11 článků.  
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Graf 11 Stromová analýza konspirační teorie o katedrále Notre-Dame. 
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Graf 12 Stromová analýza hoaxu o poslanyni Richterové. 
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Graf 13 Stromová analýza hoaxu o uprchlících v Chebu. 
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Graf 14 Stromová analýza hoaxu o šéfredaktorovi Wollnerovi. 
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Graf 15 Stromová analýza kauzy o Mezinárodním dětském kříži. 
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poslankyni Richterové (6 výstupů, 8 %). Průměrně příklady pokryly z 6 %. 48 

V04: Dopouští se přímého šíření dezinformace více seriózní, bulvární, dezinformační 

média, nebo fact-checkingové iniciativy? 

Jak je patrné z grafu č. 16, dezinformační média mají výrazně nejvyšší podíl na šíření 

dezinformací. Téměř třetina výstupů se však objevila v bulvárních médiích a své 

zastoupení, byť na jediném příkladu, mají také média seriózní. Fact-checkingové iniciativy 

logicky dezinformace nešířily.  

 

 

Graf 16 Podíl druhů médií na dezinformacích. 

 

VO5: Která konkrétní média se dopouští přímého šíření dezinformace?  

Kompletní přehled přináší graf č. 17. Je patrné, že velmi výrazně se na aktivním šíření 

dezinformací podílel politický bulvár: Parlamentnilisty.cz obsadily s 24 výstupy pomyslné 

druhé místo, hned za nimi skončily Politické-listy.cz (22 výstupů), jež jejich příspěvky 

přebírají. Do politicky bulvárních médií jsem zařadil rovněž server Neviditelnypes.cz, 

který si připsal 7 dezinformačních příspěvků.  

 

 

 

                                                           
48  Hodnoty jsou průměrem pokrytí jednotlivých případů (viz grafy u příslušných kapitol „Druhy médií“). 

Celková hodnota vinou zaokrouhlení nedává 100 %, u bulvárních médií se přesně jedná o 25,8 %, u 

dezinformačních 11,6 % a u fact-checkingových iniciativ 5,6 %. 
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výstupy).   

 

Graf 17 Podíl jednotlivých médií na dezinformacích. 

 

2.5 Shrnutí a diskuze  
 

 Jednotlivé případy byly zvoleny tak, aby byly zastoupeny různé typy dezinformací (hoaxy, 

fake news - konspirační teorie a fake news – podvodník) na rozličná témata. Ve čtyřech 

případech měly původ na sociálních sítích, jedna dezinformace se začala šířit 

prostřednictvím seriózního média ze svěřenského fondu současného českého premiéra. 
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Kromě standardních a dezinformačních médií byly součástí analýzy i fact-checkingové 

iniciativy. Tento široký a pestrý záběr mi dal možnost přinést nejen analýzu vybraných 

příkladů, ale zároveň i poznatky o fungování českého mediálního (a dezinformačního) 

prostředí. 

Jak je patrné z grafu č. 18, počet výstupů o jednotlivých případech se velmi významně lišil: 

Více než polovina z celkového počtu 445 článků referovala o konspiracích souvisejících 

s požárem katedrály Notre-Dame. Na tomto příkladu byl také velmi dobře viditelný 

potenciál tuzemské dezinformační scény (dezinformačních výstupů bylo 150, což činí 64 

%)49.  

 

Graf 18 Zastoupení jednotlivých případů. 

V dezinformačních článcích si média zvolila za cíl diskreditaci konkrétní skupiny obyvatel, 

v tomto případě muslimského původu50, jejichž údajnou vinu ještě potvrzovaly domnělou 

trestnou činností z minulosti. Linie vykreslující muslimy jako „recidivisty“, tedy jedince 

zapalující také další kostely, byla tak výrazná, že se v rámci stromového grafu postupně 

vyvinula ve vlastní „větev“. (Využití konstrukce nepřítele51 se však objevovalo i v dalších 

případech, patrné bylo zejména u hoaxu o poslankyni Richterové, která měla chtít přijímat 

davy uprchlíků). Událost celosvětového významu dávala českým webům možnost přebírat 

                                                           
49 Viz tak graf č. 11.  
50 Viz kapitola 1.3.2. Cíle dezinformací.  
51 Jedna z propagandistických zásad, které formuloval Nutil (Nutil, 2018, podrobněji viz kapitola 1.5.1. Proč 

lidé dezinformacím věrí?) 
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informace i ze zahraničních serverů52, respektive citovat pasáže z jejich textů nebo 

zdánlivé odborníky v nich zmíněné. To pro cílovou skupinu mohlo posilovat 

důvěryhodnost článků na principu podvodníka z oblasti fake news53. U zpráv o 

francouzské katedrále se také bezezbytku potvrdila charakteristika analytičky Markéty 

Krejčí: „Málokterá dezinformace se (…) objeví pouze na jednom serveru, obvykle je mezi 

sebou aktivně přebírají, někdy s úpravami, většinou však beze změn“ (Krejčí, 2017). 

Nechyběly ani útoky na standardní média, například server Eurabia psal o jejich 

„propagandistické kampani“, že muslimové požár katedrály Notre-Dame neopěvovali 

(Redakce Eurabia.cz, 2019). Think thank Evropské hodnoty považuje mainstreamová a 

veřejnoprávní média za jeden z šesti hlavních terčů útoků ze strany české dezinformační 

scény. Ve své výroční zprávě za rok 2019 píše: „Dezinformační weby vnímají 

mainstreamová a veřejnoprávní média jako škodného aktéra, jehož důvěru se snaží svými 

útoky narušit“ (Krátká Špalková, 2021).  

Co se týká jazykové podoby článků, bylo možné pozorovat silně negativní zabarvení až 

vulgaritu. Velmi vypovídající jsou v tomto směru titulky Vlasteneckých novin o 

muslimech „Mu-Slimácké zrůdy při pohledu na hořící katedrálu Notre Dame oslavovaly a 

řvaly jako svině „Alláhu Akbar“ (Vlasteneckenoviny.cz, 2019) a serveru Infokuryr.cz o 

poslankyni Richterové „Pirátská mrcha“ (Doušková, 2019). 

Naopak o údajných uprchlících v Chebu dezinformační média vůbec nereferovala, přestože 

i zde se jednalo o „migrantskou tématiku“, a bylo tak možné využít princip nepřítele. 

Fotomontáž se ukázala jako poměrně efektivní nástroj pro sociální sítě, které jsou pro 

jednoduché vizuální materiály vhodné, v článcích už je ovšem potřeba pracovat 

s příběhem, který v tomto případě chyběl. Svou roli mohly sehrát i další skutečnosti: 

Jednalo se o lokální záležitost a velmi snadno bylo rozpoznatelné, že fotografie není pravá.   

Seriózním médiím nastavila zrcadlo kauza Mezinárodního dětského kříže, respektive 

je rozdělila na dva tábory. Na jedné straně stála skupina Mafra spojená s premiérem 

Babišem. Server lidovky.cz vypustil jako první dezinformaci – sloupek ředitelky pochybné 

neziskové organizace, která se ve sporu o (ne)přijetí syrských dětí Babiše jednoznačně 

zastala54. Stejné médium přišlo pět dní poté s článkem o „tajemné lékařce, kterou nikdo 

neviděl“, přičemž zároveň zdůraznilo, že nebylo prvním médiem, jež doktorka Taťjana 

                                                           
52 Tento rys zmiňuje dezinformačních médií zmiňuje například Dominik Presl, analytik Asociace pro 

mezinárodní otázky a Semantic Visions (Endrštová, 2021).  
53 Viz kapitola 1.1.1. Fake news.  
54 Text do redakce měla poslat Babišova sekretářka a ten se jím následně zaštiťoval.  
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Horáková oklamala (Lidovky.cz, 2018). MF Dnes, rovněž ze skupiny Mafra, o necelý 

měsíc později pro změnu zveřejnila text o tom, že premiér Babiš nebyl prvním politikem 

z ANO, kterého někdo oklamal (Valášek, 2018). Redaktor stejného listu Petr Kolář sice 

přiznal, že Babiš se nechal napálit, zároveň ale ve svém komentáři zaútočil na poslankyni 

Šojdrovou, která v diskuzi o Syřanech zastávala opačný názor, než český premiér (Kolář, 

2018). 

Některá další média, zejména Deník N, se naopak kauze kontinuálně a investigativně 

věnovala a postupně rozkrývala kontroverze spojené s Mezinárodním dětským křížem. Vše 

vyústilo až policejním vyšetřováním a soudním zrušením organizace. Část redakce 

Lidových novin, v čele s oceňovanou reportérkou Petrou Procházkou, ji na protest 

opustilo.  

Takřka třetinu všech dezinformačních výstupů si připsal bulvár, o ty se ale postaraly 

pouze tři weby: Parlamentnilisty.cz (24 článků), Politické-listy.cz (22) a 

Neviditelnypes.cz (7). Server Parlamentnilisty.cz (spolu s webem Politické-listy.cz, který 

sdílí jeho články), jsem v souladu s metodikou Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky 

považoval za politický bulvár. U hoaxu o poslankyni Richterové si žádný dezinformační 

článek nepřipsaly, a naopak měly tendenci se jí zastávat. V případě konspirační teorie o 

požáru katedrály Notre-Dame však byly vůbec nejaktivnějšími „konspiračními“ médii, 

když přejímaly značné množství článků z dezinformačních webů. V kauze Mezinárodního 

dětského to byly pouze ony, kdo zveřejnil části komentáře z Lidovek.cz, v případě hoaxu 

na šéfredaktora Wollnera pro změnu jediné převzaly facebookový příspěvek poslance 

Okamury. Mezi politický bulvár jsem zařadil rovněž server Neviditelnypes.cz, který také 

funguje na principu „názorové arény“. Ten se do dezinformační scény aktivně zapojil 

pouze v případě Notre-Dame.  

Fact-checkingové iniciativy splnily svou roli a ve všech případech informovaly o tom, že 

na scéně se objevila dezinformace. U konspirací ohledně pařížské katedrály se kromě 

obecně nepravdivých informací vymezovaly i vůči několika konkrétním osobnostem. Na 

paškál si mimo jiné vzaly i kardinála Dominika Duku (Kadlec, 2020) či ekonomku 

Markétu Šichtařovou55 (Kadlec, 2019). O fenoménu dezinformací však psala i 

mainstreamová média, a to nejen v souvislosti se sledovanými případy, ale i v širším 

kontextu. V případě notredamské konspirace rozebírala, zda selhávají sociální sítě, 

podržený citát poslankyně Richterové posunula do roviny útoků na veřejně známé 

                                                           
55 Ta se proti článku na serveru Manipulatori.cz ohradila, její reakci převzal server AC24.cz.  
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osobnosti, domnělí uprchlíci v Chebu přinesla téma, jak se bránit hoaxům.   

U vybraných příkladů výrazněji nefungoval princip autority, jak o něm píše například 

Nutil (Nutil, 2018, podrobněji viz kapitola 1.1.2.1 o hoaxech). Nepravdu poslance Tomia 

Okamury převzaly pouze Parlamentnilisty.cz a Politické-listy.cz, které jsou známé 

důrazem na kvantitu a zveřejňováním značného množství kontroverzních komentářů. A to 

přesto, že Evropské hodnoty Okamuru v již zmíněné výroční zprávě řadí mezi top 5 

nejaktivnějších politiků na dezinformační scéně. Premiéra Andreje Babiše se v kauze 

Mezinárodního dětského kříže zastali pouze jedinci ze skupiny Mafra, jinak čelil kritice.  

Logické limity měl výzkum ve své kvalitativní části, tedy v selekci výstupů a jejich 

„větvení“. Jak píše Hendl: „Kvalitativnímu výzkumu se vytýká, že jeho výsledky představují 

sbírku subjektivních dojmů. Pro jeho pružný a nestrukturovaný charakter ho lze - na rozdíl 

kvantitativního výzkumu - těžko replikovat“ (Hendl, 2005).    

Určitě by bylo vhodné na výsledky praktické části navázat ještě komplexnější analýzou, do 

níž by byly zahrnuty i příspěvky na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že značná část 

populace získává prvotní informace právě na nich, vznikl by ještě plastičtější obraz a 

výsledky by byly zobecnitelnější. Za přednost, ale i slabinu je možné považovat velkou 

rozmanitost zvolených příkladů – nedošlo ke komparaci velmi podobných příkladů, která 

by rovněž mohla přinést cenná zjištění.  
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Závěr  
 

Cílem této diplomové práce bylo nejprve teoreticky osvětlit, a pak prakticky zanalyzovat 

roli médií při šíření dezinformací. Zaměřil jsem se na média dezinformační i standardní, a 

v rámci výzkumu na pěti konkrétních příkladech ukázal odlišnosti v jejich fungování. 

Stranou pozornosti nezůstaly ani projekty a aktivity, jež se zaměřují na ověřování faktů ve 

veřejném prostoru. 

Jako výzkumnou strategii jsem zvolil smíšený výzkum, který zahrnoval kvantitativní sběr 

dat prostřednictvím monitoringu Newton a jejich následnou kvalitativní analýzu při využití 

zakotvené teorie. Na základě ní jsem u každého příkladu identifikoval a popsal základní 

podoby, kterou jim média vtiskla, a zároveň určil, v kterých článcích se dopustila aktivního 

šíření dezinformace. Dohledával jsem přitom veškeré výstupy od vzniku události až do 

období tvorby této práce, aby bylo možné zachytit vývoj témat čase.  

Jednoznačně největší potenciál pro šíření na antisystémových serverech ukázala 

mezinárodní konspirační teorie (o podílu muslimů na požáru katedrály Notre-Dame). 

Navíc je doplnil i politický bulvár v čele s Parlamentními listy, jež jejich texty přebíral.  

Z tuzemských témat pak dezinformační scénu nejvíce zaujal hoax, který přisoudil 

poslankyni Richterové falešný citát o přijetí značného množství uprchlíků. Naopak 

fotomontáž o uprchlících v Chebu zůstala na sociálních sítích, a v médiích se objevila 

pouze coby příklad hoaxu. Celkově nejméně výstupů jsem dohledal k vymyšlenému 

výroku reportéra České televize Marka Wollnera.  

Kauza Mezinárodního dětského kříže výrazně ovlivnila scénu tradičních médií, když se do 

opozice dostaly tituly společnosti Mafra a nezanedbatelná část ostatních, několik novinářů 

se z Mafry rozhodlo na protest odejít.  

Projevila se tak poměrně velká diferencovanost nejen mezi standardními a 

dezinformačními médii, ale i v rámci skupiny seriózních.   

 

Summary  
 

The aim of this diploma thesis was first to theoretically explain, and then practically 

analyze the role of the media in the dissemination of misinformation. I focused on 
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disinformation and standard media, and in the research I showed differences in their 

functioning on five specific case studies. Projects and activities aimed at verifying facts in 

public space were not left out either. 

As a research strategy, I chose combined research covering quantitative data collection 

through Newton monitoring and their subsequent qualitative analysis using core theory. 

Based on that, for each case study, I identified and described the basic forms that the media 

used, and at the same time determined in which articles the active disinformation was 

actively spread. I searched for all outputs from the origin of the event until the period of 

creation of this thesis, in order to capture the development of topics over time. 

By far the greatest potential for dissemination on anti-system servers has been shown by 

international conspiracy theories (about the role of Muslims in the fire of Notre-Dame 

Cathedral). In addition, they were supplemented by political tabloids led by Parlamentní 

listy, which took over their articles. 

Of the domestic issues, the disinformation scene was most interested in the hoax, which 

gave MP Richter a false quote about the reception of a large number of refugees. On the 

contrary, the photomontage about refugees in Cheb remained on social networks, and 

appeared in the media only as an example of a hoax. Overall, I found fewest results in case 

of an imaginary statement of Czech Television reporter Marek Wollner. 

The case of the International Children's Cross significantly affected the scene of the 

traditional media, when Mafra's titles and a significant number of others joined the 

opposition, and several journalists decided to leave Mafra to protest. 

Thus, a relatively large difference was identified not only between standard and 

disinformation media, but also within a group of serious ones. 
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Příloha č. 1: 
 

Konspirační teorie o požáru katedrály Notre-Dame 
 

 

Datu

m  

Titulek článku Médium Dru

h 

méd

ia  

Podob

a 

zveřejn

ění  

Šíření 

dezinfo

rmace  

15.04

.2019 

Část Čechů má jasno v požáru pařížského Notre-Dame: Za 

všechno můžou muslimští gauneři 

extra.cz 1 1 2 

15.04

.2019 

Hořící katedrála Notre-dam, podezřelé souvislosti + 

VIDEO 

ceskoaktu

alne.cz 

3 1 1 

15.04

.2019 

Přehled zpráv – RusVesna, RusNext 15.4.2019 pravdive.

eu 

3 1 1 

15.04

.2019 

Přehled zpráv – RusVesna, RusNext 15.4.2019 nwoo.org 3 1 1 

16.04

.2019 

Někteří muslimové mají radost z požáru katedrály Notre-

Dame 

pravdive.

eu 

3 1 1 

16.04

.2019 

Hoří katedrála, hoří církev: Požár Notre-Dame si lidé 

vykládají jako znamení 

frekvence

1.cz 

1 5 2 

16.04

.2019 

Hořící katedrála? Symbol úpadku křesťanství, zní z Polska tyden.cz 1 1 2 

16.04

.2019 

Někteří muslimové mají radost z požáru katedrály Notre-

Dame 

eurabia.cz 3 1 1 

16.04

.2019 

Jaroslav Šebek: Notre Dame, symbol zmaru i naděje rozhlas.cz 1 5 2 

16.04

.2019 

Hořící katedrála: ,,Když řeknu, co si o tom myslím, 

smažou mě.” A mnohem více 

parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

16.04

.2019 

Hořící katedrála: ,,Když řeknu, co si o tom myslím, 

smažou mě.” A mnohem více 

politicke-

listy.cz 

2 1 1 

16.04

.2019 

Oslavující muslimové a boží znamení. Lži a pověry kolem 

požáru v Notre-Dame 

zpravy.iD

NES.cz 

1 5 2 

16.04

.2019 

„Terorismus,“ „slavící muslimové“ či „boží trest“. 

Spiklenecké teorie a lživé zprávy o požáru Notre-Dame 

ct24.cz 1 5 2 

16.04

.2019 

Katedrála Notre-Dame byla zapálena už jako druhá 

křesťanská stavba v pořadí za poslední měsíc! Pařížská 

aeronet.cz 3 1 1 
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policie dosud marně pátrá po žhářích z kostela 

16.04

.2019 

Katedrálu zapálili muslimové, šíří se internetem. Hrozí za 

to 2 roky 

tn.cz 1 5 2 

16.04

.2019 

Zkázu Notre-Dame využívají i autoři hoaxů. Za požárem 

vidí smějící se muslimy i „černé vdovy“ 

romea.cz 1 5 2 

16.04

.2019 

Notre-Dame symbol síly a naděje ČRo Plus 1 5 2 

16.04

.2019 

Čechům hrozí kvůli Notre-Dame vězení? Za to, co píší na 

internetu, mohou dostat dva roky 

eurozprav

y.cz 

1 5 2 

16.04

.2019 

Muslimové oslavují požár v Notre Dame. czechfree

press.cz 

3 1 1 

16.04

.2019 

Falešný účet CNN a zvěsti o teroristickém činu. Požár 

katedrály v Paříži vyvolal záplavu lživých zpráv 

lidovky.c

z 

1 5 2 

16.04

.2019 

Katedrálu zapálili muslimové, šíří se internetem. Hrozí za 

to 2 roky 

tnbiz.cz 1 5 2 

16.04

.2019 

Zkázu Notre-Dame využívají i autoři hoaxů. Za požárem 

vidí smějící se muslimy i „černé vdovy“ 

hlidacipes

.org 

4 5 2 

16.04

.2019 

Falešný účet CNN a zvěsti o teroristickém činu. Požár 

katedrály v Paříži vyvolal záplavu lživých zpráv 

24zpravy.

com 

1 5 2 

16.04

.2019 

Muslimové slavili požár Notre-Dame? Internet zaplavují 

lživé zprávy, konspirátoři mají žně 

eurozprav

y.cz 

1 5 2 

16.04

.2019 

Katedrálu zapálili muslimové, šíří se internetem. Hrozí za 

to 2 roky 

nova.cz 1 5 2 

16.04

.2019 

Zkázu Notre-Dame využívají i autoři hoaxů. Za požárem 

vidí smějící se muslimy i 'černé vdovy' 

zpravy.tis

cali.cz 

1 5 2 

16.04

.2019 

Tuhne krev: Poslanec Volný k Notre-Dame parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

16.04

.2019 

Tuhne krev: Poslanec Volný k Notre-Dame politicke-

listy.cz 

2 1 1 

16.04

.2019 

Poslanec Volný, který se rozhádal s Okamurou, už ví, jak 

to bylo s požárem Notre-Dame 

forum24.c

z 

1 5 2 

16.04

.2019 

Soukup prezident, pád auta ze čtyř metrů a fotbaloví 

chuligáni 

seznamzp

ravy.cz 

1 5 2 

16.04

.2019 

Rusku shořel Notre Dame. Coby předzvěst dalšího… eurabia.cz 3 1 1 

16.04

.2019 

Evropské kostely - poničené, pokálené nebo podpálené + 

video "Muslimové oslavují požár v Notre Dame" 

czechfree

press.cz 

3 2 1 

16.04

.2019 

Čechům hrozí kvůli Notre-Dame vězení? Za to, co píší na 

internetu, mohou dostat dva roky 

24zpravy.

com 

1 5 2 

16.04

.2019 

Dezinformační peklo na českém internetu. Lidé viní z 

požáru Notre-Dame muslimy 

globe24.c

z 

1 5 2 

16.04

.2019 

Muslimové slavili požár Notre-Dame? Internet zaplavují 

lživé zprávy, konspirátoři mají žně 

24zpravy.

com 

1 5 2 

16.04

.2019 

Poslanec Volný ví, kdo může za požár Notre-Dame, lidi se 

mu vysmáli 

24zpravy.

com 

1 5 2 

16.04

.2019 

Poslanec Volný ví, kdo může za požár Notre-Dame. Lidé 

se mu vysmáli 

eurozprav

y.cz 

1 5 2 

16.04

.2019 

„Sklízejí, co zaseli“. Internetem se šíří falešné zprávy, 

požár katedrály přičítají muslimům 

eurozprav

y.cz 

1 5 2 

16.04

.2019 

Sociální sítě opět rozšířily lži - tentokrát o požáru 

katedrály Notre Dame 

blisty.cz 1 5 2 

16.04

.2019 

Hořících kostelů v západní Evropě přibývá. Pachatelé jsou 

muslimové a migranti 

euportal.c

z 

3 2 1 

16.04

.2019 

Ráno po vypálení Notre Dame pravdive.

eu 

3 1 1 

16.04

.2019 

Petr Hampl: Ráno po vypálení Notre Dame politicke-

listy.cz 

2 1 1 
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16.04

.2019 

Petr Hampl: Ráno po vypálení Notre Dame parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

16.04

.2019 

Hoří respekt.cz 1 5 2 

17.04

.2019 

Jan Fingerland: Kulturní války o Notre-Dame rozhlas.cz 1 5 2 

17.04

.2019 

Notre-Dame? Nikdy se nedozvíme, jestli šlo o útok 

muslimů, říká Okamura 

eurozprav

y.cz 

1 2 1 

17.04

.2019 

Notre-Dame? Nikdy se nedozvíme, jestli šlo o útok 

muslimů, říká Okamura 

24zpravy.

com 

1 2 1 

17.04

.2019 

Tomský: Notre-Dame je v muslimské čtrti. Mše hlídá 

policie. Kostely ničí muslimská mládež jako sport 

politicke-

listy.cz 

2 2 1 

17.04

.2019 

Sedm otazníků zkázy Notre-Dame: Požár hlásili dvakrát, 

proč 23 minut nikdo nehasil? 

blesk.cz 2 5 2 

17.04

.2019 

„Tohle se médiím vymkne z ruky.“ Proč shořela 

katedrála? Zní velmi temné věci 

parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

17.04

.2019 

Byli to eskymáci. Tak určitě eportal.cz 3 1 1 

17.04

.2019 

Sociální sítě selhaly. Youtube omylem provázal požár 

Notre-Dame s 11. zářím 

lidovky.c

z 

1 3 2 

17.04

.2019 

KOMENTÁŘ: Požár Notre-Dame ukázal, kdo chce 

pomoci a kdo šíří lži 

manipulat

ori.cz 

4 5 2 

17.04

.2019 

„Tohle se médiím vymkne z ruky.“ Proč shořela 

katedrála? Zní velmi temné věci 

politicke-

listy.cz 

2 1 1 

17.04

.2019 

Rozesmátí muslimové, arabské texty, záhadný muž. Požár 

katedrály rozhořel i dezinformace a hoaxy 

denikn.cz 1 5 2 

17.04

.2019 

Sociální sítě selhaly. Youtube omylem provázal požár 

Notre-Dame s 11. zářím 

24zpravy.

com 

1 3 2 

17.04

.2019 

Podle českých odborníků z internetu zapálili Notre-Dame 

imigranti. Vlastenci evakuují kardinála Duku 

reflex.cz 1 5 2 

17.04

.2019 

HOAX: Muž v muslimském oděvu se procházel během 

požáru po katedrále Notre-Dame 

manipulat

ori.cz 

4 5 2 

17.04

.2019 

Požáru v Notre-Dame předcházela série vandalských 

útoků proti kostelům 

zpravy.iD

NES.cz 

1 2 2 

17.04

.2019 

Tomský: Notre-Dame je v muslimské čtrti. Mše hlídá 

policie. Kostely ničí muslimská mládež jako sport 

parlament

nilisty.cz 

2 2 1 

17.04

.2019 

Notes: Hoaxy kolem Notre-Dame, Babiš je blíž soudu a 

nomád Zahradil 

denikn.cz 1 5 2 

17.04

.2019 

„Tohle se médiím vymkne z ruky.“ Proč shořela 

katedrála? Zní velmi temné věci 

parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

17.04

.2019 

Zapálili ji muslimové, místo ní postaví mešitu. Vítejte ve 

válce, píši Češi k požáru Notre-Dame 

refresher.

cz 

1 5 2 

17.04

.2019 

„Strašný hovna.“ Drsný střet kvůli Notre-Dame politicke-

listy.cz 

2 1 1 

17.04

.2019 

Muslimská politička v Kanadě objasnila požár Notre 

Dame jako „boží zásah“ 

pravdive.

eu 

3 1 1 

17.04

.2019 

„Strašný hovna.“ Drsný střet kvůli Notre-Dame parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

17.04

.2019 

„Je to Boží vůle.“ Francouzští muslimové chtějí znovu 

vybudovat katedrálu Notre-Dame 

eurozprav

y.cz 

1 5 2 

17.04

.2019 

Katedrála v plamenech? Byli to eskymáci. Tak určitě bezpolitic

kekorektn

osti.cz 

3 1 1 

17.04

.2019 

Byli to eskymáci. Tak určitě eportal.cz 3 1 1 

17.04

.2019 

YouTube omylem spojilo Notre-Dame s 11. září. Na síti 

se šíří další konspirační teorie 

zive.cz 1 3 2 

17.04 Podle českých odborníků z internetu zapálili Notre-Dame reflex.cz 1 5 2 
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.2019 imigranti. Vlastenci evakuují kardinála Duku 

17.04

.2019 

Zapálené, pokálené, rozmlácené. Nejen Notre-Dame, 

evropské kostely trpí. Velmi dlouhý seznam 

politicke-

listy.cz 

2 2 1 

17.04

.2019 

Zapálené, pokálené, rozmlácené. Nejen Notre-Dame, 

evropské kostely trpí. Velmi dlouhý seznam 

parlament

nilisty.cz 

2 2 1 

17.04

.2019 

Fake news se šíří 6x rychleji než pravda! Dokážeme se jim 

bránit? 

zoom.ipri

ma.cz 

1 5 2 

17.04

.2019 

Evropské kostely – poničené, pokálené nebo podpálené pravypros

tor.cz 

3 2 1 

17.04

.2019 

Je katedrála Notre Dame jen špičkou ledovce útoků 

muslimů na křesťanské kostely v Evropě? 

vlastenec

kenoviny.

cz 

3 2 1 

17.04

.2019 

Hořící katedrála Notre Dam, podezřelé souvislosti pravypros

tor.cz 

3 1 1 

17.04

.2019 

Hořící katedrála Notre Dam, podezřelé souvislosti pravdive.

eu 

3 1 1 

17.04

.2019 

PETR HAMPL: Ráno po vypálení Notre Dame rukojmi.c

z 

3 1 1 

17.04

.2019 

Evropské kostely – poničené, pokálené nebo podpálené pravdive.

eu 

3 2 1 

17.04

.2019 

Hořících kostelů v západní Evropě přibývá. Pachatelé jsou 

muslimové a migranti 

ceskoaktu

alne.cz 

3 2 1 

17.04

.2019 

Evropské kostely - poničené, pokálené nebo podpálené infokuryr.

cz 

3 2 1 

17.04

.2019 

Mu-Slimácké zrůdy při pohledu na hořící katedrálu Notre 

Dame oslavovaly a řvaly jako svině „Alláhu Akbar“ 

vlastenec

kenoviny.

cz 

3 1 1 

17.04

.2019 

Svatopluk Otava: Hořící kostel je skutečný bonus pro 

marketing 

parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

17.04

.2019 

Svatopluk Otava: Hořící kostel je skutečný bonus pro 

marketing 

politicke-

listy.cz 

2 1 1 

17.04

.2019 

Muslimové oslavují požár v Notre Dame infokuryr.

cz 

3 1 1 

17.04

.2019 

Středeční glosy 17. 4. 2019 vlastenec

kenoviny.

cz 

3 1 1 

17.04

.2019 

Miroslav Macek: Co myslíte, ukáží nám media reakce 

muslimů v pařížských muslimských čtvrtích? 

parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

17.04

.2019 

Miroslav Macek: Co myslíte, ukáží nám media reakce 

muslimů v pařížských muslimských čtvrtích? 

politicke-

listy.cz 

2 1 1 

17.04

.2019 

Ráno po vypálení Notre Dame vlastenec

kenoviny.

cz 

3 1 1 

17.04

.2019 

Varování Notre Dame: Už nic nebude jako dřív pravdive.

eu 

3 1 1 

17.04

.2019 

Varování Notre Dame: Už nic nebude jako dřív pravypros

tor.cz 

3 1 1 

17.04

.2019 

Kdože se to raduje a slaví? pravdive.

eu 

3 1 1 

17.04

.2019 

Kdože se to raduje a slaví? pravypros

tor.cz 

3 1 1 

18.04

.2019 

Ve vyšetřování požáru Notre-Dame zatím nic 

nenasvědčuje cílenému podpálení 

refresher.

cz 

1 5 2 

18.04

.2019 

Notre-Dame: Muslimové se radovali? To se šmejdi 

radovali i po Zélandu, říká Jan Cemper 

politicke-

listy.cz 

2 5 2 

18.04

.2019 

NOTRE-DAME v plamenech a SYMBOLIKA nwoo.org 3 1 1 
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18.04

.2019 

NOTRE-DAME v plamenech a SYMBOLIKA pravdive.

eu 

3 1 1 

18.04

.2019 

Požár Notre-Dame spustil kolotoč lží. Provokatéři šíří 

bizarní konspirační teorie 

aktualne.c

z 

1 5 2 

18.04

.2019 

Být tak Notre-Dame mešitou pravdive.

eu 

3 2 1 

18.04

.2019 

Být tak Notre-Dame mešitou pravypros

tor.cz 

3 2 1 

18.04

.2019 

Rozesmátí muslimové, benzín a záhadný muž Deník N 1 5 2 

18.04

.2019 

Selhaly sociální sítě? Lidové 

noviny 

1 3 2 

18.04

.2019 

Internetové konspirace. Požár katedrály v Paříži provázely 

dezinformační kampaně 

denik.cz 1 5 2 

18.04

.2019 

Když kosovští Albánci vypalovali srbské kostely, Západ 

jim „tleskal…“ 

svobodne

noviny.eu 

3 1 1 

18.04

.2019 

Očima Saši Mitrofanova: Spoluobčané? Odcamcaď 

pocamcaď 

novinky.c

z 

1 5 2 

18.04

.2019 

Notre Dame, fake news ve světě a dezinformace u nás iprima.cz 1 5 2 

18.04

.2019 

Přehlídka hanby v Evropském parlamentu. Martin Koller 

píše o vyhlazení Slovanů a podpoře sexuálních úchylností 

politicke-

listy.cz 

2 2 1 

18.04

.2019 

EVROPA: Kostely poničené, pokálené nebo podpálené neviditeln

ypes.cz 

2 2 1 

18.04

.2019 

Přehlídka hanby v Evropském parlamentu. Martin Koller 

píše o vyhlazení Slovanů a podpoře sexuálních úchylností 

parlament

nilisty.cz 

2 2 1 

18.04

.2019 

Ve stínu katedrály echoprim

e.cz 

1 5 2 

18.04

.2019 

Ve stínu katedrály echo24.cz 1 5 2 

18.04

.2019 

Kdože se to raduje a slaví? rukojmi.c

z 

3 1 1 

18.04

.2019 

Každý, kdo tvrdí, že patříme na západ, přivolává 

znásilňování „nevěřících“ jako něco, na co si budeme 

muset zvyknout 

euportal.c

z 

3 1 1 

18.04

.2019 

HOAX: Fotografie muslimů, kteří se smějí před hořící 

katedrálou Notre Dame a další dezinformace týkající se 

požáru 

manipulat

ori.cz 

4 5 2 

19.04

.2019 

Muslimové (a nejen oni) slavili požár Notre Damu. Tvrdit 

opak je hoax 

pravdive.

eu 

3 1 1 

19.04

.2019 

Saša Mitrofanov a DenníkN „dokazují vinu“ Sputniku. 

Ale co fact-cheking? 

cz.sputnik

news.com 

3 5 2 

19.04

.2019 

Katedrála a její zničení pro budoucnost pravypros

tor.cz 

3 1 1 

19.04

.2019 

Katedrála a její zničení pro budoucnost pravdive.

eu 

3 1 1 

19.04

.2019 

Hořící katedrála Notre-dam, podezřelé souvislosti eportal.cz 3 1 1 

19.04

.2019 

Hořící kostel je skutečný bonus pro marketing vlastenec

kenoviny.

cz 

3 1 1 

19.04

.2019 

Přehlídka hanby v Evropském parlamentu. Martin Koller 

píše o vyhlazení Slovanů a podpoře sexuálních úchylností 

rukojmi.c

z 

3 2 1 

20.04

.2019 

„Smějící se muslimové“ na pozadí ohně v katedrále Notre-

Dame. Prý se jedná o podvod, zní z dezinformačních 

médií 

pravdive.

eu 

3 1 1 

20.04

.2019 

ROZHOVOR: Katedrála v muslimské čtvrti... neviditeln

ypes.cz 

2 2 1 
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20.04

.2019 

Muslimové (a nejen oni) slavili požár Notre Dame. Tvrdit 

opak je hoax 

pravypros

tor.cz 

3 1 1 

20.04

.2019 

„Muslimové se radovali, to nám vadí nejvíc.“ Mluvili 

jsme s diskutéry, podle kterých požár Notre-Dame nebyl 

náhoda 

denikn.cz 1 5 2 

20.04

.2019 

Muezzin od Matky Boží, Češi jako žáby v kotli a 

nebezpečný vládní koktejl 

hlidacipes

.org 

4 5 2 

20.04

.2019 

Krvavý účet na Velikonoce L. P. 2019: Čtvrt miliardy 

trpících křesťanů. Proč jsou muslimové hýčkáni? 

Časovaná bomba pro Evropu? Nezájem Západu. 200 ko 

protiprou

d.cz 

3 2 1 

21.04

.2019 

„Smějící se muslimové“ na pozadí ohně v katedrále Notre-

Dame. Prý se jedná o podvod, zní z dezinformačních 

médií 

ac24.cz 3 1 1 

21.04

.2019 

Požár Notre-Dame očima Petra Štěpánka a Markéty 

Šichtařové 

manipulat

ori.cz 

4 5 2 

21.04

.2019 

Ó jak ráda se polepším – jen co to rozluštím! pravdive.

eu 

3 1 1 

21.04

.2019 

Přestože kosovští Albánci vypalovali srbské kostely, 

Západ jim „tleskal...“ 

pravdive.

eu 

3 2 1 

21.04

.2019 

Přestože kosovští Albánci vypalovali srbské kostely, 

Západ jim „tleskal...“ 

novarepu

blika.cz 

3 2 1 

22.04

.2019 

EVROPA: Hořící katedrála Notre-Dame, podezřelé 

souvislosti 

neviditeln

ypes.cz 

2 1 1 

22.04

.2019 

Kdo zapálil moji katedrálu?! pravypros

tor.cz 

3 1 1 

22.04

.2019 

Markéta Šichtařová: Vyjádření ohledně nařčení serveru 

Manipulatori.cz, že lžu 

ac24.cz 3 5 2 

22.04

.2019 

A kdo nás ochrání před novináři? Zdeněk Zbořil něco 

slyšel v ČT... A nemůže mlčet 

parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

22.04

.2019 

A kdo nás ochrání před novináři? Zdeněk Zbořil něco 

slyšel v ČT... A nemůže mlčet 

politicke-

listy.cz 

2 1 1 

22.04

.2019 

Přestože kosovští Albánci vypalovali srbské kostely, 

Západ jim „tleskal...“ 

infokuryr.

cz 

3 2 1 

22.04

.2019 

Přestože kosovští Albánci vypalovali srbské kostely, 

Západ jim „tleskal...“ 

rukojmi.c

z 

3 1 1 

22.04

.2019 

Drsné Velikonoce: po požáru Notre-Dame explodovaly 

kostely a hotely na Srí Lance, zemřelo na 300 lidí. Kdo za 

útoky stojí? 

casopis-

sifra.cz 

3 2 1 

22.04

.2019 

Krvavý účet: Čtvrt miliardy trpících a pronásledovaných 

křesťanů. 

euportal.c

z 

3 2 1 

22.04

.2019 

Mimořádná zpráva a v redakcích vzrušení i panika ČT 24 1 5 2 

23.04

.2019 

Notre-Dame: symbol zániku, nebo jednoty? Týden 1 5 2 

23.04

.2019 

SVĚT: O tancích kolem horké kaše neviditeln

ypes.cz 

2 1 1 

23.04

.2019 

Co týden dal a Hampl napsal: Jedny z nejhorších 

velikonoc v dějinách Západu 

pravypros

tor.cz 

3 1 1 

24.04

.2019 

Expert: Neřeknou, že vraždili muslimové! Bránili byste se. 

Feri měl říct: „Chlapi, co blbnete?“ Nekvičte kvůli Emmě 

Smetaně 

politicke-

listy.cz 

2 1 1 

24.04

.2019 

Protikřesťanský vandalismus: Francouzské 11. září pravdive.

eu 

3 2 1 

24.04

.2019 

Protikřesťanský vandalismus: Francouzské 11. září outsiderm

edia.cz 

3 2 1 

24.04

.2019 

Expert: Neřeknou, že vraždili muslimové! Bránili byste se. 

Feri měl říct: „Chlapi, co blbnete?“ Nekvičte kvůli Emmě 

Smetaně 

parlament

nilisty.cz 

2 1 1 
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24.04

.2019 

Katedrála hořela a Facebook s ní echoprim

e.cz 

1 3 2 

24.04

.2019 

„Muslimové se radovali, to nám vadí nejvíc“ Deník N 1 5 2 

24.04

.2019 

Srí Lanka: Neříkejte,,teroristé"a,,islám", horovala Jiřina 

Šiklová. Ale proti ní byli Kuras a Hampl 

parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

24.04

.2019 

Srí Lanka: Neříkejte,,teroristé"a,,islám", horovala Jiřina 

Šiklová. Ale proti ní byli Kuras a Hampl 

politicke-

listy.cz 

2 1 1 

24.04

.2019 

SPD: Přijďte nás podpořit parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

24.04

.2019 

SPD: Přijďte nás podpořit politicke-

listy.cz 

2 1 1 

25.04

.2019 

Popel z chrámu Matky Boží a co bude dál? czechfree

press.cz 

3 1 1 

25.04

.2019 

Katedrála hořela a Facebook s ní Týdeník 

Echo 

1 3 2 

25.04

.2019 

"A Česká televize o tom mlčí!" Vzrušení z hoaxů hledejte 

jinde 

aktualne.c

z 

1 5 2 

25.04

.2019 

Jaromír Petřík: Přestože kosovští Albánci vypalovali 

srbské kostely, Západ jim „tleskal...“ 

parlament

nilisty.cz 

2 2 1 

25.04

.2019 

Jaromír Petřík: Přestože kosovští Albánci vypalovali 

srbské kostely, Západ jim „tleskal...“ 

politicke-

listy.cz 

2 2 1 

25.04

.2019 

Notre Dame a dezinformace respekt.cz 1 5 2 

26.04

.2019 

Starobylá polská velikonoční tradice, reklama na polskou 

vodku v Dubaji, polští učitelé stávkují a požár Notre Dame 

je trestem 

blisty.cz 1 1 2 

27.04

.2019 

Požár katedrály Notre-Dame by neměl sloužit politickým 

cílům 

ceskapozi

ce.cz 

1 5 2 

27.04

.2019 

Tichá válka muslimů proti křesťanské civilizaci: Hořící, 

ničené a zneuctěné svatostánky každý den. Notre Dame 

utajit nešlo. Sebevražedné mlčení médií. 

protiprou

d.cz 

3 2 1 

28.04

.2019 

Ivan Vyskočil se dopálil: Srí Lanka, Notre-Dame. 

Sluníčkáři a dobroseři, běžte už do... A strčte si tam řeči o 

hrozbách z Ruska. Na Zemanova slova doc 

politicke-

listy.cz 

2 1 1 

28.04

.2019 

Ivan Vyskočil se dopálil: Srí Lanka, Notre-Dame. 

Sluníčkáři a dobroseři, běžte už do... A strčte si tam řeči o 

hrozbách z Ruska. Na Zemanova slova doc 

parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

28.04

.2019 

Tichá válka muslimů proti křesťanské civilizaci: Hořící, 

ničené a zneuctěné svatostánky každý den. Notre Dame 

utajit nešlo. Sebevražedné mlčení médií. 

ceskoaktu

alne.cz 

3 2 1 

29.04

.2019 

Bloger roku Ladislav Větvička o zvrhlých multikulturních 

elitách. Nemocná Emma Smetana, idiot z ČT a Pražák, 

který dostal po pysku 

parlament

nilisty.cz 

2 2 1 

29.04

.2019 

Bloger roku Ladislav Větvička o zvrhlých multikulturních 

elitách. Nemocná Emma Smetana, idiot z ČT a Pražák, 

který dostal po pysku 

politicke-

listy.cz 

2 2 1 

29.04

.2019 

Josef Ježek: Hoří už Paříž? parlament

nilisty.cz 

2 2 1 

29.04

.2019 

Josef Ježek: Hoří už Paříž? politicke-

listy.cz 

2 2 1 

30.04

.2019 

Miroslav Kulhavý: Hodila Evropa flintu do žita? politicke-

listy.cz 

2 1 1 

30.04

.2019 

Miroslav Kulhavý: Hodila Evropa flintu do žita? parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

01.05

.2019 

Finanční elity aneb Mají plán nebo nemají czechfree

press.cz 

3 1 1 

01.05 Finanční elity aneb mají plán nebo nemají pravdive. 2 1 1 
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.2019 eu 

02.05

.2019 

Znamení všeho, co ztrácíme: Mene Tekel. Notre Dame 

zapálena? Nejen duše Francie umírá. Hysterie ubohých 

bělochů. Muslimové na pochodu. Hoří křesťanstv 

protiprou

d.cz 

3 1 1 

03.05

.2019 

Facebook zablokoval účty prominentů kvůli 

extremistickým názorům 

novinky.c

z 

1 3 2 

03.05

.2019 

Facebook dál maže účty, které se mu nelíbí. Tvrdí, že je to 

kvůli extremistickým názorům 

echo24.cz 1 3 2 

03.05

.2019 

Kdy má Facebook zrušit nenávistný účet? Zásahů by mělo 

být jako šafránu, říká Šlerka 

seznamzp

ravy.cz 

1 3 2 

13.05

.2019 

Tak Francouzům shořel chrám Notre-Dame halonovin

y.cz 

3 2 1 

13.05

.2019 

Tak Francouzům shořel chrám Notre-Dame Haló 

noviny 

3 2 1 

17.05

.2019 

Francie eviduje 1084 útoků na křesťanské kostely za rok 

2018. Multikultura, kterou jsme si vysnili? 

euportal.c

z 

3 2 1 

22.05

.2019 

Vrtěti psem před volbami. Josef Mlejnek a Fedor Gál o 

předvolebních manipulacích 

romea.cz 1 5 2 

23.05

.2019 

Příčina požáru Notre Dame je známá, ale nezveřejňuje se? pravdive.

eu 

3 1 1 

12.06

.2019 

ESEJ: Rasismus neviditeln

ypes.cz 

2 1 1 

28.06

.2019 

Když vlastence vzrušuje válka Reportér 1 5 2 

04.07

.2019 

Hořící kostely v očích muslimů: Radost a oslavy. Sonda 

do tureckých médií. Zasít fazole a popelem pohnojit? My 

nesmíme proti islámu ani pípnout. Trest 

protiprou

d.cz 

3 1 1 

05.07

.2019 

Spal ji, proklej ji, víc! Požár Notre-Dame má ještě jednu 

dohru, radost muslimů šokovala novinářku 

parlament

nilisty.cz 

2 1 1 

05.07

.2019 

Spal ji, proklej ji, víc! Požár Notre-Dame má ještě jednu 

dohru, radost muslimů šokovala novinářku 

politicke-

listy.cz 

2 1 1 

05.07

.2019 

Turecko: Mnoho lidí oslavuje požár katedrály Notre-Dame pravdive.

eu 

3 1 1 

05.07

.2019 

Turecko: Mnoho lidí oslavuje požár katedrály Notre-Dame pravypros

tor.cz 

3 1 1 

05.07

.2019 

Zbourali jsme hranice a jednou toho budeme hořce litovat czechfree

press.cz 

3 2 1 

06.07

.2019 

Zbourali jsme hranice a jednou toho budeme hořce litovat infokuryr.

cz 

3 2 1 

07.07

.2019 

Muslimové v Turecku i jinde oslavovali požár katedrály 

Notre-Dame. Podpalování kostelů a jejich znesvěcování je 

již ve Francii i dalších zemích běžné 

pravdive.

eu 

3 2 1 

07.07

.2019 

Muslimové v Turecku i jinde oslavovali požár katedrály 

Notre-Dame. 

euportal.c

z 

3 2 1 

07.07

.2019 

Sebevražda Francie czechfree

press.cz 

3 1 1 

08.07

.2019 

Giulio Meotti: Sebevražda Francie rukojmi.c

z 

3 1 1 

08.07

.2019 

Sebevražda Francie pravdive.

eu 

3 1 1 

08.07

.2019 

Sebevražda Francie pravypros

tor.cz 

3 1 1 

10.07

.2019 

Sebevražda Francie ceskoaktu

alne.cz 

3 1 1 

13.07

.2019 

FRANCIE: Země páchá sebevraždu neviditeln

ypes.cz 

2 1 1 

14.07

.2019 

Sebevražda Francie. Ve velkých francouzských městech 

představují muslimové 13% obyvatel. 18% novorozenců 

pravdive.

eu 

3 1 1 
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ve Francii má arabsko-muslimské jméno 

14.07

.2019 

Sebevražda Francie. Ve velkých francouzských městech 

představují muslimové 13 % obyvatel. 18 % novorozenců 

ve Francii má arabsko-muslimské jméno 

euportal.c

z 

3 1 1 

17.07

.2019 

Gatestone Institute: Sebevražda Francie svobodne

noviny.eu 

3 1 1 

17.07

.2019 

Terorista Balda, miliardář Soros a migranti. Tyto fake 

news letos vládnou Česku 

blesk.cz 2 5 2 

07.08

.2019 

Guardian se omluvil Sputniku za falešné obvinění! Trochu 

pozdě! 

plzensken

ovinky.cz 

1 5 2 

07.08

.2019 

Francie se zvolna propadá do chaosu pravypros

tor.cz 

3 2 1 

08.08

.2019 

Ověřeno: The Guardian se omluvil Sputniku za to, že 

označil fotografii dvou mužů před Notre-Damem za 

podvrh 

prima.ipri

ma.cz 

1 5 2 

08.08

.2019 

Guardian se omluvil Sputniku za falešné obvinění! Trochu 

pozdě! 

prvnizpra

vy.cz 

3 5 2 

09.08

.2019 

Notre-Dame: Ovčáček se směje tradičním médiím, čas mu 

dal za pravdu 

parlament

nilisty.cz 

2 5 2 

09.08

.2019 

Notre-Dame: Ovčáček se směje tradičním médiím, čas mu 

dal za pravdu 

politicke-

listy.cz 

2 5 2 

26.08

.2019 

»Vzorný« migrant shazoval lidi pod vlak Jan ZEMAN Haló 

noviny 

3 1 1 

04.10

.2019 

Robert Troška neviditeln

ypes.cz 

2 2 1 

21.10

.2019 

Francie je díky islámu, masové imigraci a sluníčkářům i 

Macronovi v rozkladu a směřujeme k úplnému kolapsu. 

Mění se v totalitní a islamizovaný stát ch 

infokuryr.

cz 

3 2 1 

21.10

.2019 

Francie je díky islámu, masové imigraci a sluníčkářům i 

Macronovi v rozkladu a směřujeme k úplnému kolapsu. 

Mění se v totalitní a islamizovaný stát ch 

euportal.c

z 

3 2 1 

29.10

.2019 

Požár Notre-Dame přičítal muslimům. Střelbou před 

mešitou se chtěl pomstít 

eurozprav

y.cz 

1 4 2 

29.10

.2019 

Střelec od jihofrancouzské mešity uvěřil, že za požár 

Note-Dame mohou muslimové. Chtěl se pomstít 

irozhlas.c

z 

1 4 2 

29.10

.2019 

Muž, který u francouzské mešity postřelil dva lidi, se chtěl 

mstít za Notre Dame. Věří, že požár založili muslimové 

aktualne.c

z 

1 4 2 

30.10

.2019 

Úřady uvalily vazbu na střelce od mešity v Bayonne seznamzp

ravy.cz 

1 4 2 

04.11

.2019 

Střelba v Bayonne rozproudila debatu o islamofobii. 

Francie chystá pochod na podporu muslimů 

reflex.cz 1 4 2 

25.11

.2019 

Petr Hampl: Evropští intelektuálové pomáhají zakrývat 

brutální vraždy 

parlament

nilisty.cz 

2 2 1 

25.11

.2019 

Evropští intelektuálové pomáhají zakrývat brutální vraždy vlastenec

kenoviny.

cz 

3 2 1 

29.11

.2019 

Evropští intelektuálové pomáhají zakrývat brutální vraždy euportal.c

z 

3 2 1 

03.03

.2020 

Z blogu Vox Populi: Vetřelci za sebou v Řecku 

zanechávají spoušť 

pravdive.

eu 

3 1 1 

07.05

.2020 

Evropa: Protikřesťanské útoky dosáhly v roce 2019 

rekordního počtu 

pravdive.

eu 

3 2 1 

07.05

.2020 

Evropa: Protikřesťanské útoky dosáhly v roce 2019 

rekordního počtu 

pravypros

tor.cz 

3 2 1 

18.07

.2020 

Ve Francii hoří další katedrála; budou opět Francouzi 

tvrdit, že šlo o náhodu? Budou opět muslimové po celém 

světě slavit? (video) 

voxpopuli

blog.cz 

3 2 1 
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18.07

.2020 

Z blogu Vox Populi: Ve Francii hoří další katedrála; 

budou opět Francouzi tvrdit, že šlo o náhodu? Budou opět 

muslimové po celém světě slavit? (video) 

pravdive.

eu 

3 2 1 

23.07

.2020 

Z blogu Vox Populi: Až shoří všechny kostely a katedrály 

… 

pravypros

tor.cz 

3 2 1 

25.07

.2020 

Kardinál Duka, konspirace a dezinformace manipulat

ori.cz 

4 5 2 

26.07

.2020 

Hořící kostely, zničené sochy: Útoky ze všech stran. 

Černý rasismus káže zničení bílého náboženství. Zbabělý 

klérus mlčí. I Francie v plamenech. Žhář 

protiprou

d.cz 

3 2 1 

01.08

.2020 

Katedrálu ve francouzském Nantes zapálil africký 

imigrant ze Rwandy. Takže tu máme další „multikulturní 

obohacení“… Není to ale zdaleka poprvé a napos 

euportal.c

z 

3 2 1 

08.08

.2020 

Hořící kostely, zničené sochy: Útoky ze všech stran. 

Černý rasismus káže zničení "bílého" náboženství. 

Zbabělý klérus mlčí. I Francie v plamenech. Erd 

euportal.c

z 

3 2 1 

 

Hoax o poslankyni Richterové 

 

Dat

um  

Titulek článku  Médium  Dru

h 

méd

ia  

Podob

a 

zveřejn

ění  

Šíření 

dezinf

ormac

e  

25.0

1.20

19 

Větší pitomost už nemůže politik(čka) vyslovit, snad jen s 

výjimkou jistého europoslance J. Š. 

rukojmi.cz 3 1 1 

18.0

6.20

19 

Komu vadí Michal Semín a proč pravdive.eu 3 1 1 

18.0

6.20

19 

Komu vadí Michal Semín a proč rukojmi.cz 3 1 1 

22.0

6.20

19 

Násilné komentáře mažeme, říkají politici. Bartoš loví 

jejich autory a věří didaktice, Hamáček dal trestní 

oznámení 

denikn.cz 1 3 2 

06.0

8.20

19 

Pirátská mrcha infokuryr.cz  3 1 1 

13.0

9.20

19 

Migrace, Čaputová a nepochopené vtipy. Pravidelný 

přehled dezinformační scény za červenec 

seznamzpra

vy.cz 

1 2 2 

01.1

1.20

19 

Političkám vyhrožují i znásilněním Deník N 1 3 2 

01.1

1.20

19 

Hrozí jim znásilněním i zplynováním. Řada političek ale 

nenávist na sítích neřeší 

denikn.cz 1 3 2 

08.1

2.20

19 

Ruská propaganda šíří falešný citát pirátské poslankyně 

Richterové 

forum24.cz 1 2 2 

22.1

2.20

19 

Byty pro miliony migrantů? Hoax o pirátce řeší policie echo24.cz 1 2 2 

22.1

2.20

19 

Byty pro miliony migrantů? Hoax o Pirátce řeší policie echoprime.c

z 

1 2 2 
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22.1

2.20

19 

Byty pro miliony migrantů? Hoax o Pirátce řeší policie echo24.cz 1 2 2 

09.0

2.20

20 

Kdo chce zničit pirátku Richterovou respekt.cz 1 2 2 

10.0

2.20

20 

Kdo chce zničit pirátku Richterovou Respekt 1 2 2 

16.0

2.20

20 

Šikana a lživé zprávy o Afričanech. Kdo chce zničit pirátku 

Richterovou? 

parlamentni

listy.cz 

2 2 2 

06.0

3.20

20 

Sociální sítě nahrávají šikaně těch, kteří říkají nepohodlné 

věci 

denikn.cz 1 3 2 

08.0

5.20

20 

Pirátka Olga Richterová: Občas na mě přijdou chmury, 

hlavně kvůli šíření lží 

svitavsky.de

nik.cz 

1 2 2 

03.0

6.20

20 

Piráti žalují Nelu Liskovou o půl milionu za sdílení článku 

na FB a vydírají ji výhružkami, že nesmí tuto informaci 

zveřejnit! 

svobodneno

viny.eu 

3 4 1 

03.0

6.20

20 

Víme první: Pirátská poslankyně žaluje Nelu Liskovou o 

odškodné ve výši 500 000 korun za to, že sdílela na 

Facebooku cizí příspěvek o tom, že Pirátská strana…  

aeronet.cz 3 4 1 

04.0

6.20

20 

Piráti žalují Nelu Liskovou o půl milionu za sdílení článku 

na Facebooku a vydírají ji výhružkami, že nesmí tuto 

informaci zveřejnit! 

ceskoaktual

ne.cz 

3 4 1 

04.0

6.20

20 

Piráti žalují Nelu Liskovou o půl milionu za sdílení článku 

na Facebooku a vydírají ji výhružkami, že nesmí tuto 

informaci zveřejnit! 

rukojmi.cz 3 4 1 

05.0

6.20

20 

Poslankyně Olga Richterová podala žalobu na Nelu 

Liskovou za šíření lživého výroku 

manipulator

i.cz 

4 4 2 

10.0

6.20

20 

dezinfo-weby monitoring (1.týden 06/2020) cesti-

elfove.cz 

4 4 2 

14.0

6.20

20 

Smrt i znásilnění: Pirátka Richterová čelí po cizí lži 

nechutnostem. Schytaly to i další ženy 

blesk.cz 2 3 2 

14.0

6.20

20 

Senátor Doubrava šíří nesmysly o Pirátce Richterové parlamentni

listy.cz 

2 2 2 

15.0

6.20

20 

Senátor Doubrava opět šířil hoax. Tentokrát letitý hoax o 

poslankyni Olze Richterové 

manipulator

i.cz 

4 2 2 

24.0

6.20

20 

Aréna Jaromíra Soukupa 24.6.2020 TV 

Barrandov 

1 2 2 

25.0

6.20

20 

Okamura v TV: Mažou mě. A šířili o mně lži. Česko bude 

v koncích, vládo, konej 

parlamentni

listy.cz 

2 2 2 

06.0

7.20

20 

Co neřekla Olga Richterová demagog.cz 4 2 2 

06.0

7.20

20 

HOAX: „Větší pitomost už nemůže politik vyslovit… 

Moderní a inteligentní bytová politika je pro nás jednou z 

priorit. Češi jsou obvykle zvýhodněni tím, , že pracují…“ 

manipulator

i.cz 

4 2 2 

10.0 Ne, poslankyně Pirátů nenavrhla poskytnout statisícům napravoumi 4 2 2 
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7.20

20 

Afričanů byty zdarma ru.afp.com 

11.0

7.20

20 

Poslankyni Richterové vyhrožují znásilněním i smrtí. 

Policie zatím nic nepředvedla, říká 

forum24.cz 1 2 2 

12.0

7.20

20 

Tady končí všechna legrace. Pirátka Richterová popsala, co 

se jí děje kvůli pomluvám 

parlamentni

listy.cz 

2 2 2 

13.0

7.20

20 

„Peníze nesmrdí.“ Vážné informace o Facebooku od Jana 

Cempera. I o Číně a USA 

parlamentni

listy.cz 

2 2 2 

25.0

7.20

20 

„Znásilní a zabijou tě, ty hnusná blbko,“ píšou Pirátce 

Richterové kvůli hoaxu 

seznamzpra

vy.cz 

1 2 2 

30.0

7.20

20 

„Znásilní a zabijou tě, ty hnusná blbko,“ píšou Pirátce 

Richterové kvůli hoaxu 

e-bezpeci.cz 1 2 2 

12.0

8.20

20 

PRÁVO: Od tolerance lží k legitimizaci násilí? neviditelnyp

es.cz 

2 3 2 

07.1

0.20

20 

Dřív možní spojenci, teď levičáci a vítači. Posílení Pirátů v 

krajích donutilo Babiše změnit taktiku 

iHNed.cz 1 5 2 

07.1

0.20

20 

Babiš zkouší novou taktiku a Piráty označuje za levičáky a 

vítače 

Hospodářsk

é noviny 

1 5 2 

20.1

1.20

20 

Útočí doba postfaktická: nahé fotky, neočkované děti a 

vybílené účty 

ona.iDNES.

cz 

1 3 2 

08.1

2.20

20 

Lukáš Jelínek: Strašení Piráty se může Babišovi vymstít ČRo - 

plus.cz 

1 5 2 

09.1

2.20

20 

Strašení Piráty se může Babišovi vymstít irozhlas.cz 1 5 2 

10.1

2.20

20 

POLITIKA: Strašení Piráty se může Babišovi vymstít neviditelnyp

es.cz 

2 5 2 

17.1

2.20

20 

Babiš zaútočil na Piráty: Propagujete drogy a jste hrozba 

pro naši zemi 

refresher.cz 1 5 2 

17.1

2.20

20 

Babiš útočí na Piráty: „Jste největší ohrožení země, 

propagujete drogy.“ Bartoš: „Komediant“ 

blesk.cz 2 5 2 

17.1

2.20

20 

Babiš se neudržel po interpelaci Richterové: Jste 

promigrační strana. Já tu migranty nechci! Propagujete 

drogy. Nechci, aby moje děti braly drogy! 

parlamentni

listy.cz 

2 5 2 

18.1

2.20

20 

Babiš zase urážel Piráty: Jde z vás strach, propagujete 

drogy, jste největším ohrožením naší země 

forum24.cz 1 5 2 

18.1

2.20

20 

A je to venku! “Piráti jsou největší hrozba pro tuto zemi!” 

řekl naplno premiér Babiš. “Chtějí, aby naše děti brali 

drogy, jsou to vítači migrantů, ud 

arfa.cz 3 5 1 

17.0

3.20

21 

Tolik nenávisti jsem ještě nezažila, rozplakala se u soudu 

politička 

zpravy.iDN

ES.cz 

1 4 2 

17.0

3.20

Pirátka Richterová se rozplakala u soudu: Tolik nenávisti... parlamentni

listy.cz 

2 4 2 
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21 

17.0

3.20

21 

Nenávistné zprávy i hrozby násilím! Poslankyně 

Richterová u soudu plakala, za šíření lží chce odškodnění 

blesk.cz 2 4 2 

18.0

3.20

21 

Pirátka Richterová, co plakala u soudu: Vlna podpory proti 

Liskové 

parlamentni

listy.cz 

2 4 2 

19.0

3.20

21 

Jak vzdorovat lžím na sítích? echoprime.c

z 

1 4 2 

19.0

3.20

21 

Jak vzdorovat lžím na sítích? echo24.cz 1 4 2 

19.0

3.20

21 

Byty migrantům. Že to nikdo nechce? Omyl! Novinář 

Patočka by je dal všem. A zakázal by TV Prima 

parlamentni

listy.cz 

2 2 2 

19.0

3.20

21 

Když Babiš útočí na Piráty jako na „promigrační stranu“, 

ukazuje jen vlastní zoufalství 

a2larm.cz 1 5 2 

19.0

3.20

21 

Sociální byty všem. Slzy Olgy Richterové a zbabělost 

sociálních demokratů 

denikrefere

ndum.cz 

1 4 2 

20.0

3.20

21 

Politici čelí výhrůžkám! Chodí jim i fotky jejich oběšených 

dětí 

tn.cz 1 3 2 

20.0

3.20

21 

Politici čelí výhrůžkám! Chodí jim i fotky jejich oběšených 

dětí 

tnbiz.cz 1 3 2 

20.0

3.20

21 

Výhrůžky, sprosťárny i nábojnice v obálce. České političky 

ukázaly špínu, které čelí 

blesk.cz 2 3 2 

20.0

3.20

21 

Přibývá agrese namířené na politiky a jejich rodiny TV Nova 2 3 2 

21.0

3.20

21 

VIDEA TÝDNE: Bidenův pád, skok z jedoucí sanitky a 

srážka aut na D1 

zpravy.iDN

ES.cz 

1 4 2 

22.0

3.20

21 

Olga Richterová: Nejdřív pláč u soudu s šiřitelkou lží, pak 

slova plná díků! 

stars24.cz 2 4 2 

22.0

3.20

21 

Plačící Pirátka: Herečka je s ní. Ale mocný muž vytáhl zlou 

věc 

parlamentni

listy.cz 

2 4 2 

22.0

3.20

21 

Copak nelze vést politický spor čestně? Právo 1 3 2 

22.0

3.20

21 

Piráti, kteří mají image strany pro mladé, chtějí mířit i na 

seniory. Voličům ANO nabídnou ‚důstojný exit‘ 

lidovky.cz 1 5 2 

23.0

3.20

21 

„Staří zvolí podle vnučky.“ Hampl: Piráti, banda fetek? Nic 

nechápete. Zde je pravda 

parlamentni

listy.cz 

2 4 2 

24.0

3.20

21 

Legální migraci. To chtějí Piráti. Peníze za přijetí migranta. 

Ten si vybere stát 

parlamentni

listy.cz 

2 2 2 

25.0

3.20

21 

Koukalová & Konečný: Richterovou rozbrečela bláznivá 

ženská z Facebooku, ale Olgo, co bude až...? 

expres.cz 2 4 2 
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25.0

3.20

21 

Pod palbou hoaxů. Piráti zakoušejí odvrácenou stranu 

popularity 

seznamzpra

vy.cz 

1 2 2 

26.0

3.20

21 

Nejpomatenější popíračky covidu: Zpěvačka Csáková a 

aktivistka Lisková 

sip.denik.cz 2 4 2 

27.0

3.20

21 

Migranty v ČR chtěl Babiš. Vyhrožovali nám smrtí, řekl v 

rozhovoru pro eXtra.cz Ivan Bartoš 

extra.cz 2 2 2 

31.0

3.20

21 

Podá Olga Richterová trestní oznámení sama na sebe? 

Vzdá se poslaneckého mandátu? 

skrytapravd

a.cz 

3 4 1 

01.0

4.20

21 

Jsme dezinformovaní jako nikdy dřív, je třeba rychle 

zapojit ČT 

Hospodářsk

é noviny 

1 5 2 

 

 

Hoax o šéfredaktorovi Wollnerovi 

 

Datu

m 

Titulek článku Médium Druh 

médi

a  

Podoba 

zveřejně

ní  

Šíření 

dezinfor

mace  

01.0

4.20

19 

Tomio Okamura šíří o Marku Wollnerovi z České 

televize šokující lži. Ten zvažuje žalobu 

forum24.cz 1 2 2 

01.0

4.20

19 

Zrod dezinformace v přímém přenosu: Okamura vs. 

Wollner 

e-bezpeci.cz 1 2 2 

02.0

4.20

19 

Podraz na Wollnera jménem Bobošíková! píše 

„Šafrofórum“. Ale je to jinak: Objevil se jasný důkaz 

parlamentnilis

ty.cz 

2 3 2 

02.0

4.20

19 

Podraz na Wollnera jménem Bobošíková! píše 

„Šafrofórum“. Ale je to jinak: Objevil se jasný důkaz 

politicke-

listy.cz 

2 3 2 

02.0

4.20

19 

Kamil Kopecký: Zrod dezinformace v přímém 

přenosu: Okamura vs. Wollner 

pedagogicke.i

nfo 

1 2 2 

03.0

4.20

19 

Tomio Okamura si vymyslel hoax o Marku 

Wollnerovi. Bude mít problém? 

manipulatori.c

z 

4 2 2 

05.0

4.20

19 

Server Forum 24 zveřejnil další nepravdivý článek, 

nyní jde o Xavera a Wollnera 

expres.cz 2 3 2 

25.0

4.20

19 

Žumpa útočí na osobnosti ČT. Zaúkolovaní novináři 

škodí na povel 

forum24.cz 1 2 2 

28.0

4.20

19 

Okamura (SPD): Lidé si přede mnou uplivávali na 

ulici a byl jsem za zloděje 

parlamentnilis

ty.cz 

2 1 1 

28.0

4.20

19 

Okamura (SPD): Lidé si přede mnou uplivávali na 

ulici a byl jsem za zloděje 

politicke-

listy.cz 

2 1 1 

11.0

7.20

Okamura opět zaútočil na Českou televizi. Pustil se 

do moderátorů a ředitele Dvořáka 

forum24.cz 1 2 2 
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19 

 

Hoax o uprchlících v Chebu 

 

Datu

m 

Titulek článku Médium Dr

uh 

mé

dia  

Podoba 

zveřejněn

í  

Šíření 

dezinfor

mace  

07.01

.2016 

Navrátil (ČSSD): Fotografie s naskakujícími 

uprchlíky je hoax 

parlamentn

ilisty.cz 

2 1 2 

08.01

.2016 

Výmysl – brání se Cheb nepovedené fotomontáži s 

uprchlíky. Někteří jí ale věří... 

Chebský 

deník 

1 1 2 

21.04

.2016 

Jak se v Česku vyšetřuje šíření nepravdivých hoaxů? 

Nijak, nejsou pravdivé 

zpravy.tisc

ali.cz 

1 2 2 

22.04

.2016 

Sociální média: spása i zhouba Dotyk 1 2 2 

25.04

.2016 

Stíhání hoaxů: Policie není jednotná, překážkou jsou i 

státní zástupci 

hlidacipes.

org 

4 2 2 

27.04

.2016 

Robert Malecký: Jak se v Česku vyšetřuje šíření 

nepravdivých hoaxů? Nijak, nejsou pravdivé 

parlamentn

ilisty.cz 

2 2 2 

28.04

.2016 

Stíhání hoaxů: Policie není jednotná, překážkou jsou i 

státní zástupci 

mediahub.c

z 

1 2 2 

03.08

.2016 

Poplašné zprávy děsí veřejnost Prima 1 2 2 

15.12

.2016 

Komentář Petra Koubského: Ať si každý lže za své 

peníze 

e15.cz 1 2 2 

15.12

.2016 

Ať si každý lže za vlastní peníze E15 1 2 2 

22.01

.2017 

Zpráva týdne ČT 24 1 2 2 

27.01

.2017 

Jak tedy funguje ministerstvo pravdy? Tady jsou 

hoaxy, které speciální úřad neobjevil 

expres.cz 2 2 2 

24.02

.2017 

Svět, jak jej chcete mít Chip 1 2 2 

11.04

.2017 

„Informační šmejdi“ děsí seniory: Lživými zprávami 

o migrantech, burcuje poslankyně 

blesk.cz 2 2 2 

25.04

.2017 

Je Modrá velryba skutečnost, nebo hoax? ČT 24 1 2 2 

05.06

.2017 

Boj proti lži „o migrantech v Chebu“ selhal. 

Začarovaný kruh, říká poslankyně 

blesk.cz 2 2 2 

05.01

.2018 

Fake News: Gayové kradou děti, uprchlíci se valí do 

Chebu a chudák písmeno "ř" 

lui.cz 1 2 2 

17.01

.2018 

Davy uprchlíků na střeše vlaku v Chebu? Nesdílejme 

jen podle titulku, začněme myslet, varuje Veselý 

aktualne.cz 1 2 2 

21.01

.2018 

Davy uprchlíků na střeše vlaku v Chebu? Nesdílejme 

jen podle titulku, začněme myslet, varuje Veselý 

adam.cz 1 2 2 

27.03

.2018 

Manipulace z českých webů Pražský 

deník 

1 2 2 

03.04

.2018 

Migranti jsou tady, naše ženy ohrožují gangy a unášejí 

děti 

Týdeník 

Chrudimsk

o 

1 2 2 

02.07

.2018 

Hoax o uprchlících na Masarykově nádraží přes noc 

sdílelo 10 tisíc lidí, šířil se i na Slovensku 

sport.aktual

ne.centrum.

cz 

1 2 2 

02.07 Hoax o uprchlících na Masarykově nádraží přes noc zena.cz 1 2 2 
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.2018 sdílelo 10 tisíc lidí, šířil se i na Slovensku 

18.01

.2017 

Uprchlíci v Chebu? Známý hoax se vrací. A opět má u 

některých lidí velký úspěch 

forum24.cz 1 1 2 

18.09

.2015 

2x HOAX: Uprchlíci na střeše a loď plná zbraní manipulato

ri.cz  

4 1 2 

22.11

.2018 

Iluze o svobodě internetu blisty.cz 1 2 2 

06.02

.2019 

Politika na triku nemá společnost popudit, ale vyvolat 

diskusi 

e15.cz 1 2 2 

04.09

.2019 

Slavné fotky, které neříkají pravdu zpravy.tisc

ali.cz 

1 2 2 

13.09

.2019 

Hoaxy útočí úplně všude. Učíme se je rozpoznat a 

okamžitě smazat 

ctidoma.cz  1 2 2 

22.02

.2020 

Politik, který nemá téma, zvedá strach, říká předseda 

KDU-ČSL Marian Jurečka 

lidovky.cz 1 2 2 

22.02

.2020 

Politik, který nemá téma, zvedá strach Lidové 

noviny  

1 2 2 

12.03

.2020 

Tvůrci hoaxů vydělávají i na pandemii koronaviru a 

lidé jim v tom sami pomáhají 

ctidoma.cz  1 2 2 

16.09

.2020 

Češtinu učíme dvě stě let stejně, je čas z toho 

vybřednout, říká autor nové příručky 

aktualne.cz 1 2 2 

15.10

.2020 

Zuzana Hronová: Češtinu učíme dvě stě let stejně, je 

čas z toho vybřednout, říká autor nové příručky 

ucitelske-

listy.cz 

1 2 2 

 

Kauza Mezinárodního dětského kříže 

 

Dat

um  

Titulek článku Médium Druh 

média  

Podoba 

zeřejnění  

Šíření 

dezinfor

mace  

19.0

9.20

18 

Paní Šojdrová, ručník do ringu. Červený kříž: 

Nerozumíte tomu. Ty děti nejsou dobytek. Vraťte je do 

Sýrie! Babiš nám pomáhá, Sobotka na nás kašlal 

politicke

-listy.cz 

2 1 1 

19.0

9.20

18 

Paní Šojdrová, ručník do ringu. Červený kříž: 

Nerozumíte tomu. Ty děti nejsou dobytek. Vraťte je do 

Sýrie! Babiš nám pomáhá, Sobotka na nás kašlal 

parlamen

tnilisty.c

z 

2 1 1 

19.0

9.20

18 

Dětem ze Sýrie je třeba pomoci, ale představy Šojdrové 

jsou dost naivní, říká šéfka Mezinárodního dětského 

kříže 

lidovky.

cz 

1 1 1 

21.0

9.20

18 

Babiš se ve sporu o přijetí syrských sirotků zaštítil 

fiktivní neziskovkou 

seznamz

pravy.cz 

1 2 2 

21.0

9.20

18 

Podle Šojdrové premiér otočil a přislíbil pomoc 50 

syrským sirotkům. ‚Ale v Sýrii,‘ reagoval Babiš 

irozhlas.

cz 

1 1 2 

21.0

9.20

18 

Babišův trapas. Poslal do Lidovek text záhadné 

prezidentky nejspíš neexistující organizace 

forum24.

cz 

1 2 2 

21.0

9.20

18 

Babišův trapas. Poslal do Lidovek text záhadné 

prezidentky nejspíš neexistující organizace 

czpravy.

cz 

1 2 2 

22.0

9.20

18 

Podivná ‚lékařka' nachytala také slovenskou ambasádu 

a nadaci. Ta teď žádá důkazy o její organizaci 

24zpravy

.com 

1 2 2 

24.0

9.20

18 

Premiér a jeho Lidovky Respekt 1 3 2 
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24.0

9.20

18 

Lidové noviny vydaly text dodaný Babišem. Kvůli vlivu 

premiéra padají výpovědi 

seznamz

pravy.cz 

1 3 2 

24.0

9.20

18 

LN opouští na protest proti Babišovu tlaku Petra 

Procházková, šéf LN tlak odmítá 

denik.cz 1 3 2 

24.0

9.20

18 

Taťjana Horáková: tajemná lékařka s týmy chirurgů, 

kterou nikdo neviděl 

lidovky.

cz 

1 3 2 

24.0

9.20

18 

LN opouští na protest proti Babišovu tlaku Petra 

Procházková, šéf LN tlak odmítá 

dotyk.cz 1 3 2 

24.0

9.20

18 

Průšvih kolem Lidových novin a odchodu Petry 

Procházkové bobtná. Ozval se i bývalý šéfredaktor, 

který ví... 

politicke

-listy.cz 

2 3 2 

24.0

9.20

18 

Prohlášení novinářů odcházejících z Lidových novin 

kvůli manipulaci listu 

forum24.

cz 

1 3 2 

24.0

9.20

18 

Prohlášení novinářů odcházejících z Lidových novin 

kvůli manipulaci listu 

almanac

h.cz 

3 3 2 

24.0

9.20

18 

Babiš posílá články do LN? To je třeba vyjasnit, píší 

odcházející redaktoři 

echo24.c

z 

1 3 2 

24.0

9.20

18 

Průšvih kolem Lidových novin a odchodu Petry 

Procházkové bobtná. Ozval se i bývalý šéfredaktor, 

který ví... 

parlamen

tnilisty.c

z 

2 3 2 

24.0

9.20

18 

Podivná ‚lékařka‘ nachytala také slovenskou ambasádu 

a nadaci. Ta teď žádá důkazy o její organizaci 

lidovky.

cz 

1 2 2 

24.0

9.20

18 

Bouře v Lidových novinách. Po článku zaslaném 

Babišem končí redaktorka Procházková 

echo24.c

z 

1 3 2 

24.0

9.20

18 

Komentář Filipa Rožánka: Záhada tajemné doktorky. 

Kdo vodí média a premiéra za nos? 

ihned.cz 1 2 2 

24.0

9.20

18 

Bouře v Lidových novinách. Po článku zaslaném 

Babišem končí redaktorka Procházková 

echopri

me.cz 

1 3 2 

24.0

9.20

18 

Reportérka LN Procházková po 27 letech odchází, 

přidávají se i další 

mediagu

ru.cz 

1 3 2 

24.0

9.20

18 

ZÁHADA TAJEMNÉ DOKTORKY. KDO VODÍ 

MÉDIA A PREMIÉRA ZA NOS? 

Hospodá

řské 

noviny 

1 2 2 

24.0

9.20

18 

Záhada tajemné doktorky. Kdo vodí média a premiéra 

za nos? 

iHNed.c

z 

1 2 2 

24.0

9.20

18 

Virtuální příběh se sirotky Mladá 

fronta 

DNES 

1 1 2 

24.0

9.20

18 

Bouře v Lidových novinách. Po článku zaslaném 

Babišem končí redaktorka Procházková 

echopri

me.cz 

1 3 2 

24.0

9.20

18 

Procházková k odchodu z LN: Jako sluhové jsme vydali 

článek, který poslali od Babiše 

aktualne.

cz 

1 3 2 

25.0 Babiš a jeho „neexistující“ sirotci, a skutečně manipula 4 2 2 
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9.20

18 

neexistující neziskovka tori.cz 

25.0

9.20

18 

Martin C. Putna končí s psaním pro Lidové noviny echo24.c

z 

1 3 2 

25.0

9.20

18 

Hromadný odchod novinářů z Lidových novin: 

"Odmítám být sluhou Andreje Babiše“ 

globe24.

cz 

1 3 2 

25.0

9.20

18 

Kvůli článku v Lidových novinách následují další 

výpovědi. Procházkovou následuje Rokos či Gibiš 

info.cz 1 3 2 

26.0

9.20

18 

Poslat text organizace Mezinárodní dětský kříž do 

Lidových novin byla chyba, kaje se Babiš 

echo24.c

z 

1 3 2 

26.0

9.20

18 

Poslat text organizace Mezinárodní dětský kříž do 

Lidových novin byla chyba, kaje se Babiš 

echopri

me.cz 

1 3 2 

26.0

9.20

18 

Zaslání textu do Lidových novin byla chyba. Není 

pravda, že je ovlivňuji, řekl Babiš 

irozhlas.

cz 

1 3 2 

26.0

9.20

18 

Babiš přiznal pochybení, text o sirotcích do Lidových 

novin posílat neměl 

seznamz

pravy.cz 

1 3 2 

26.0

9.20

18 

Babiš: Poslat text do Lidových novin byla chyba, jejich 

obsah neovlivňuji 

aktualne.

cz 

1 3 2 

26.0

9.20

18 

Babiš: Text Lidovým novinám byla chyba. Nikoho 

neovlivňuji 

tyden.cz 1 3 2 

26.0

9.20

18 

Poslat text do Lidových novin byla chyba, uvedl Babiš novinky.

cz 

1 3 2 

26.0

9.20

18 

Babiš považuje zaslání textu do Lidových novin za 

chybu 

lidovky.

cz 

1 3 2 

26.0

9.20

18 

Recesista založil falešný web neziskovce, která 

podpořila Babiše v kauze sirotků 

aktualne.

cz 

1 2 2 

26.0

9.20

18 

Novináře neovlivňuji, trvá na svém premiér Babiš. 

Dodaný článek  byl chyba a nedorozumění 

parlamen

tnilisty.c

z 

2 3 2 

26.0

9.20

18 

Novináře neovlivňuji, trvá na svém premiér Babiš. 

Dodaný článek byl chyba a nedorozumění 

politicke

-listy.cz 

2 3 2 

27.0

9.20

18 

Ovlivňování LN? Byla to chyba, ale ne účel, tvrdí Babiš globe24.

cz 

1 3 2 

27.0

9.20

18 

Šéf LN odpovídá Petře Procházkové: Noviny musí 

tisknout různé názory, i na sirotky ze Sýrie. A pokud jde 

o Tebe a Tvou práci... 

parlamen

tnilisty.c

z 

2 3 2 

27.0

9.20

18 

Šéf LN odpovídá Petře Procházkové: Noviny musí 

tisknout různé názory, i na sirotky ze Sýrie. A pokud jde 

o Tebe a Tvou práci... 

politicke

-listy.cz 

2 3 2 

27.0

9.20

18 

LÉKO: Tvé práce si vážím, Petro, ale nechápu tě lidovky.

cz 

1 3 2 

27.0

9.20

Tvé práce si vážím, Petro, ale nechápu tě Lidové 

noviny 

1 3 2 
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18 

30.0

9.20

18 

Petra Procházková je spokojená: Z Lidových novin 

odcházejí další kolegové 

parlamen

tnilisty.c

z 

2 3 2 

30.0

9.20

18 

Petra Procházková je spokojená: Z Lidových novin 

odcházejí další kolegové 

politicke

-listy.cz 

2 3 2 

30.0

9.20

18 

Babišův Léko respekt.c

z 

1 3 2 

30.0

9.20

18 

Babišův Léko: Šéfredaktor Lidových novin se 

nedokázal ubránit tlaku premiéra 

ihned.cz 1 3 2 

30.0

9.20

18 

Babišův Léko: Šéfredaktor Lidových novin se 

nedokázal ubránit tlaku premiéra 

iHNed.c

z 

1 3 2 

30.0

9.20

18 

Po 27 letech konec ČT 24 1 3 2 

01.1

0.20

18 

Je mi to líto, ale musela jsem to udělat Mam.cz 1 3 2 

01.1

0.20

18 

Babišův Léko Respekt 1 3 2 

01.1

0.20

18 

Je mi to líto, ale musela jsem to udělat Marketin

g & 

Media 

1 3 2 

01.1

0.20

18 

Takhle to tam fungovalo. Petra Procházková řekla více 

o práci pod Babišem 

parlamen

tnilisty.c

z 

2 3 2 

01.1

0.20

18 

Takhle to tam fungovalo. Petra Procházková řekla více 

o práci pod Babišem 

politicke

-listy.cz 

2 3 2 

02.1

0.20

18 

V návaznosti na Fake news od Babiše opouštějí Lidové 

noviny další novináři 

manipula

tori.cz 

4 3 2 

02.1

0.20

18 

Novináři odchází z Lidových novin! Ovlivňuje Babiš 

redakci? 

frekvenc

e1.cz 

1 3 2 

03.1

0.20

18 

Novinářský exodus: Je čas udělat Babišovi pápá zpravy.ti

scali.cz 

1 3 2 

18.1

0.20

18 

Falešný plukovník Mladá 

fronta 

DNES 

1 4 2 

31.1

0.20

18 

„Nechci jim ty peníze nechat.“ Vatikán hledá miliony, 

které poslal neziskovce pochybné doktorky Horákové 

denikn.c

z 

1 2 2 

08.1

2.20

18 

Další údaje spojují záhadný Mezinárodní dětský kříž s 

KSČM. Sídlil u komunistů v Ústí 

aktualne.

cz 

1 2 2 

08.1

2.20

18 

Sídlo na okresním výboru a pomoc od senátora. 

Pochybná neziskovka má ke KSČM blíž, než se tušilo 

denikn.c

z 

1 2 2 

14.1

2.20

18 

Pochybné neziskovce doktorky Horákové hrozí 

likvidace, nereaguje na výzvy od soudu 

denikn.c

z 

1 2 2 
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17.1

2.20

18 

Končící rok očima redakce MAM Marketin

g & 

Media 

1 3 2 

29.0

4.20

19 

Vatikán dal miliony na chirurgickou kliniku, zmizely v 

roubence u Benešova. Neziskovka s biskupem do 

projektu lákali Šándora i Čunka 

denikn.c

z 

1 2 2 

29.0

4.20

19 

Dva miliony z zmizely ve vsi Vatikánu u Benešova Deník N 1 2 2 

07.0

5.20

19 

Finanční analytický útvar podal trestní oznámení na 

Mezinárodní dětský kříž 

novinky.

cz 

1 2 2 

07.0

5.20

19 

Mezinárodní dětský kříž podváděl s dary, tvrdí 

cifršpioni. Peníze podle nich skončily na jiných účtech 

irozhlas.

cz 

1 2 2 

07.0

5.20

19 

Na Mezinárodní dětský kříž byla podána žaloba. 

Organizace, která podpořila Babiše, je krajně podezřelá 

eurozpra

vy.cz 

1 2 2 

07.0

5.20

19 

Trestní oznámení na Mezinárodní dětský kříž Prima 1 2 2 

07.0

5.20

19 

Na Mezinárodní dětský kříž míří trestní oznámení. 

Kvůli finančním darům 

idnes.cz 1 2 2 

07.0

5.20

19 

Kam mizí peníze? Na dětský kříž, který se zastal 

Babiše, poslali analytici policii 

aktualne.

cz 

1 2 2 

09.0

5.20

19 

Mezinárodní dětský kříž čelí trestnímu oznámení za 

nelegální nakládání s penězi 

proglas.c

z 

1 2 2 

12.0

5.20

19 

Mezinárodní dětský kříž je podvod, připouštějí donátoři. 

Tohle by si nikdo nevymyslel, hájí údajnou neziskovku 

biskup 

denikn.c

z 

1 2 2 

03.0

6.20

19 

KDE SE KŘÍŽÍ ZÁJMY ANDREJE BABIŠE Hospodá

řské 

noviny 

1 3 2 

14.0

6.20

19 

Medaile pro „Babišův“ server. Podívejte se, jak Reuters 

Institute měří důvěru v média a proč si nezaslouží 

zatracení 

denikn.c

z 

1 3 2 

12.0

7.20

19 

Soudu došla trpělivost. Navrhl zrušit Mezinárodní 

dětský kříž, který se zastal Babiše 

aktualne.

cz 

1 2 2 

12.0

7.20

19 

Soud zahájil řízení se spolkem, který se zastal Babiše ve 

sporu o uprchlíky. Nedodal povinné údaje 

irozhlas.

cz 

1 2 2 

25.1

1.20

19 

Soud zrušil organizaci Mezinárodní dětský kříž, neměla 

údaje v rejstříku 

iDNES.c

z 

1 2 2 

25.1

1.20

19 

Pochybná organizace Mezinárodní dětský kříž? Soud 

nařídil její likvidaci 

eurozpra

vy.cz 

1 2 2 

25.1

1.20

19 

Soud zrušil Mezinárodní dětský kříž, který se zastal 

Babiše. Do rejstříku nedodal základní údaje 

lidovky.

cz 

1 2 2 

25.1

1.20

19 

Soud ruší Mezinárodní dětský kříž, který se zastával 

Babiše. Organizace nedoložila ani základní údaje 

irozhlas.

cz 

1 2 2 

25.1 Konec Mezinárodního dětského kříže. Organizaci, která aktualne. 1 2 2 
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1.20

19 

se zastala Babiše, zrušil soud cz 

26.1

1.20

19 

Soud zrušil kontroverzní Mezinárodní dětský kříž Právo 1 2 2 

01.1

2.20

19 

Policisté vyšetřují falešnou neziskovku, která podpořila 

Babiše. Na dary se ptali bývalého poslance i biskupa 

denikn.c

z 

1 2 2 

02.1

2.20

19 

Policie přišla za biskupem i exposlancem Deník N 1 2 2 

19.0

1.20

20 

Musíme chránit ostatní, vysvětluje soud zrušení 

neziskovky, která podpořila Babiše 

aktualne.

cz 

1 2 2 

24.0

2.20

20 

Zkažené m(Léko) pro Babiše nazory.a

ktualne.c

z 

1 3 2 

 

 


