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Abstrakt 
 

Tématem dizertační práce je proměna fámy jako druhu neoficiální informace v 

historicko-sociologické perspektivě. Práce zachycuje proces, v němž se fenomén fámy 

historicky proměňoval, a to jak z hlediska obsahu, tak i významu a společenského 

hodnocení. Práce se soustředí na to, kde a jak se pojem fáma objevil, co znamenal původně 

a jak se představa o fámě historicky proměňovala, tedy nabízí historicko-sociologický 

komparativní pohled, jenž se zabývá proměnou fámy jako takové, tedy proměnou její 

definice, jejího porozumění, představě o ní či její pojímání veřejností. Základním cílem 

dizertace je historicko-sociologické a zároveň i teoreticko-empirické zachycení procesu, 

v němž se fenomén fámy historicky proměňoval, a to jak z hlediska obsahu, tak i významu 

a společenského hodnocení.  

 

 

Abstract 
 

Thesis focusses on the phenomenon of rumour. This specific means of unofficial 

communication is widespread. Amongst academic scholars, there is no consensus 

regarding the definition of rumour, so thesis works with a sociological definition: rumour 

is a kind of unverified information that is developed in situations which are important to 

individuals, on one side, and ambiguous on the other. But this definition is quite new 

(considering the long history the phenomenon of rumour) and was developed according to 

theories which were tested in the twentieth century. Thesis illustrates how this 

phenomenon has changed throughout human history. Although the research into the field 

of rumours has been relatively systematically developed, a historical-sociological 

comparative work deal which deals with changes in the perceptions, definitions, and 

conceptions of rumours is still missing, so aim is to describe these changes from historical-

sociological point of view, focusing on questions including where and how the concept of 

rumour emerged, what it originally meant, and how the concept of rumour was historically 

transformed. 
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ÚVOD 

 
V dnešní informační společnosti jsme svědky toho, že se k nám dostávají 

protichůdné informace z několika zdrojů. Právě takováto situace nejasnosti, kdy nevíme, 

kterým z nich uvěřit, dává vzniknout fámám, druhu informace týkající se aktuálních 

záležitostí, která nebyla oficiálně potvrzena [Kapferer 1992] či ověřena [DiFonzo – Bordia 

2007; Rosnow – Fine 1976]. Předpokladem pro vznik fámy je důležitost jevu, o kterém 

vypovídá, a nejasnost či nedostatek spolehlivých informací o témže jevu. Spolehlivost 

informací přitom souvisí s množstvím oficiálních zdrojů a především se stupněm důvěry 

v ony zdroje. Fámy se tak objevují zejména proto, že lidé mají potřebu hledat vysvětlení 

určitých událostí, které nemusejí být totožné s tím, co hlásají oficiální sdělovací 

prostředky, jež často přinášejí informace, které se posléze ukáží být jako nepravdivé, 

zkreslené, neúplné či vytržené z kontextu, a proto se kolektiv uchyluje k těm oficiálně 

nepotvrzeným, tedy k fámám. 

Vzhledem k této své definici má fáma co do činění s dalším důležitým pojmem, se 

kterým bude v této práci často pracováno, a sice veřejným míněním. Fáma totiž v určitých 

období sloužila právě jako prostředek pro vyjadřování veřejného mínění a také tak byla 

vnímána. Na svém počátku sloužila jako „nejstarší“ sdělovací prostředek, neboť před 

příchodem moderních médií byl ústní přenos jediným komunikačním kanálem 

s hromadným dosahem [Kapferer 1992]. Nové médium vždy způsobuje změny ve struktuře 

komunikace a s vývojem kultury – od orální epochy, přes epochu písma a tisku, k epoše 

masmédií – se proměňovalo pojetí toho, co se dnes označuje jako zpráva či informace, a 

spolu s tím i představa o tom, co je možné považovat za pravdivé či nepravdivé. S 

příchodem tradičních, později elektronických médií se tak změnila působnost fámy – tato 

dvě média si rozdělila své komunikační pole. Tím ovšem do zkoumané problematiky 

vstoupily pojmy jako oficiálnost, ověřenost a pravdivost. Ovšem víra v objektivitu a 

nezávislost médií je pouhým přežívajícím mýtem, hranice mezi fámou, faktem a lží se 

často stírá. Média vytvářejí tzv. mediální realitu, někdy také označovanou jako 

hyperrealitu, která klade překážky kritickému a objektivnímu posouzení skutečnosti. I 

z toho důvodu je možné konstatovat, že dnes je fáma rizikem soudobé informační 

společnosti a produktem rizikové společnosti zároveň. 

Fáma je druhem neoficiální informace. Existují ovšem i jiné druhy neoficiálních 

informací, které mají s fámou mnoho společného, ale také mnoho rozdílného. Odborná 
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literatura pojímá tyto druhy informací – fámy, klevety, městské legendy či konspirace a 

jím podobné – různě. Někteří je považují za jedno a to samé, někteří je naopak důrazně 

rozlišují. Tento konceptuální nesoulad však s sebou přináší několik problémů. Za prvé 

problém teoretický, tedy chceme-li zkoumat fámu, musíme vědět, co jí je, a chceme-li 

studovat a komparovat literaturu o ní, sledovat její vývoj a postihnout její proměnu, 

musíme vědět, jak ji daná literatura pojímá. Tak se dostáváme k problému, že jednou je 

fáma slučována například s klevetou, jak to dělá sociální psychologie nebo kulturní 

sociologie, nebo je slučována s městskou legendou, jak to dělá etnologie a folkloristika, 

nebo je slučována s konspiracemi a dezinformacemi, jak to dělají práce zvláště 

z politologické oblasti. Z toho pak vyplývá i problém metodologický, tedy jak fámu vůbec 

zkoumat, jak ji pro historickou komparaci pojímat, když její vnímání bylo a je značně 

roztříštěné.  

Jelikož jsme si vědomi toho, že existují smysluplné konceptuální rozdíly mezi 

danými neoficiálními informacemi, v práci mezi nimi bude rozlišováno. Důvodem je 

zejména jejich odlišná funkce, rozdílný kontext jejich vzniku a šíření, potažmo i obsah. 

Právě proto se dizertační práce v jedné ze svých částí jimi zabývá a to zejména z jak výše 

zmíněného důvodu, tedy proto, že jsou odbornou literaturou častokráte s fámou slučovány 

v jedno a to samé, tak z důvodu toho, že tato práce se zabývá proměnou fámy v historicko-

sociologické perspektivě, a jak bude v práci podrobně ukázáno, současné pojímání fámy se 

značně odlišuje od toho v předchozích historických obdobích, v nichž byla s těmito druhy 

informací, zejména s klevetou, považována za jedno a totéž. 

Fáma začala být vnímána jako objekt vědeckého zájmu, a tedy i výzkumu až 

v první polovině 20. století. Tehdy je záležitostí spojenou s psychologií, popřípadě 

s forenzní psychologií či sociální psychologií. Ve středu zájmu stojí jedinec a jeho 

schopnost zkreslovat informace, přičemž velkou roli hraje míra percepce, paměť i forma 

šíření, tedy řetězovité šíření od jedince k jedinci, v němž je informace každým dalším 

šířením více zkreslována. Empiričtí výzkumníci v první polovině 20. století zkoumali fámu 

jako špatně namířenou, zkreslenou informaci. Hlavními metodami byly laboratorní 

experimenty, které se ovšem s postupem času ukázaly být jako nedostačující, zejména 

proto, že takto pojímaná fáma nutně vedla k omylu či k chybě. Takto sestavené 

experimenty pracovaly s fámou jako s metaforou článku v řetězu, který má počátek a 

konec, přičemž počátek byl uměle zkonstruován.  

Sociologicky zaměřený přístup laboratorní výzkumy fám z první poloviny 20. 

století kritizoval, neboť o skutečných příčinách vzniku, důvodech šíření ani jejich 
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důsledcích naprosto nic nevypovídaly. Jednou z mnoha výtek na adresu psychologů byla 

fiktivnost a umělá zkonstruovanost experimentů, které již z podstaty nemohly o těžko 

uchopitelném jevu, jakým fáma je, vypovědět nic. Sociologové si tak byli vědomi, že je 

třeba se pokusit fámu metodologicky uchopit jinak. Oproti psychologickému přístupu tak 

nahlíželi na fámu nejčastěji jako na projev obav pramenících ze sociálního kontextu, tedy z 

pocitů nejasnosti či zmatenosti týkajících se společenských událostí či jevů. Důležitý je pro 

ně kolektiv a jeho interakce, skrze níž se fáma šíří jako produkt kolektivní racionální 

diskuze se snahou nalézt odpovídající fakta související s nejistotou či nejasností [Rosnow – 

Fine 1976], se snahou o kolektivní řešení problému [Shibutani 1966]. Sociologický 

výzkum se tak soustředil na zjišťování toho, co fáma společnosti přináší, o čem vypovídá a 

na co poukazuje. Rovněž je poukazováno na to, že informace, která není dostupná na 

formálních kanálech, způsobuje, že lidé mají sklon ji hledat jinde a kvůli tomuto 

nedostatku ji i v tomto smyslu interpretovat. Více tak již není nahlížena jako informace, 

která vadí, naopak takový přístup je kritizován, neboť už je počítáno s tím, že fámy mohou 

být pravdivými a v určitém kontextu i přesnými informacemi.  

Ačkoliv je výzkum fám poměrně systematicky rozvinutý, chybí historicko-

sociologický komparativní pohled, jenž by se zabýval proměnou fámy v různých 

historických období. Základním cílem dizertace je historicko-sociologické a zároveň i 

teoreticko-empirické zachycení procesu, v němž se fenomén fámy historicky proměňoval, 

a to jak z hlediska obsahu, tak i významu a společenského hodnocení.  

Práce se tak v první části zaměřuje na to, kde a jak se pojem fáma objevil, co 

znamenal původně a jak se představa o fámě historicky proměňovala. Vzhledem k tomu, 

že přínos této práce spatřujeme právě v historicko-sociologickém komparativním pohledu, 

důraz bude kladen zejména na aspekt proměn v chápání pojmu fáma, přičemž v závěru 

nebude opomenut její význam v současnosti, zejména ve spojitosti se záměrnou mediální 

dezinformací. 

V návaznosti na výše řečené další kapitola práce objasňuje a komparuje vědecké 

přístupy k jejímu zkoumání a zabývá se tím, co předcházelo jejímu zformování a pojetí 

v dnešní době. Poslední část práce pak přinese vybrané studie z různých období, tedy 

navrátí se tedy zpět do minulosti, kdy měla zkoumaná problematika mnoho odlišných 

podob, než má dnes. Poslední kapitolu tak tvoří tři konkrétní případy problematiky fám 

v různých časových obdobích. Studie byly vybrány tak, aby svědčily o proměnách určitých 

rysů fám a tendencích jejich vývoje. Fáma je totiž spjata se sociální realitou doby, ve které 

koluje, vyjadřuje myšlení a postoje společnosti v určitém dějinném období. Základním 
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kritériem pro volbu studií bylo to, aby zobrazovaly určité společensky závažné téma, které 

se vztahuje k českému prostředí.  
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1. K HISTORII ZKOUMANÉHO FENOMÉNU 

	

1.1. K počátkům fámy 

 

1.1.1. Fáma jako veřejné mínění 

 

Ačkoliv pro veřejné mínění není ustálena žádná obecně přijímaná definice, 

nejčastěji je myšleno ve smyslu souhrnu názorů a hodnocení, které členové společnosti 

veřejně vyjadřují k určitému tématu. Veřejné mínění je chápáno jako produkt veřejnosti, 

tedy specifické skupiny vymezené vztahem k určitému tématu či společenskému problému 

[Reifová 2004: 144]. O takovýchto pojetích lze však uvažovat až od 18. století 

v souvislosti se společenskými změnami,1 se vznikem veřejné sféry, která poskytovala 

prostor ke kritické veřejné diskuzi. Ovšem i před vznikem dnešního termínu veřejné 

mínění existovala různá označení pro jevy, které se v některých charakteristikách 

současnému konceptu veřejného mínění podobaly. Z toho vyplývá otázka, zda i tyto jevy 

lze považovat za veřejné mínění. Šubrt [2006: 16] ukazuje, že na tuto otázku různými 

způsoby odpovídají modernistická a primordialistická teorie. První říká, že veřejné mínění 

se objevuje až s moderní společností, druhá oponuje, že samotný fenomén veřejného 

mínění je mnohem starší, přestože se jeho chápání proměňovalo. Přístup primordialistický, 

z něhož vychází i tato úvodní část, vidí veřejné mínění jako jev, který existoval vždy, 

neboť jakékoliv jeho pojetí a výrazy jej označující pokaždé spojovala jejich podstata, tedy 

sdílené stanovisko – obvykle mnoha jedinců – a jejich hodnocení v prostředí určité 

komunity nebo společnosti. 

Studium veřejného mínění v historické perspektivě s sebou pochopitelně přináší 

problém komparace: fenomén jako takový byl historicky odlišně hodnocen a vnímán, 

stejně tak i jeho koncepty či termíny jej označující. Podle Jackoba [2007: 294] tak existují 

čtyři odlišné historické koncepty veřejného mínění, které jsou spjaty s různými 

historickými etapami. První, tradiční koncept představuje intelektuální historii veřejného 

mínění od antiky po osvícenství. Druhým je klasický koncept (či koncept elit) související 
                                                             
1 Jednalo se zejména o organizační a institucionální oddělení státu od společnosti reprezentované 
měšťanstvem, nárůst gramotnosti a šíření tisku. Společenské změny se týkaly jak proměny veřejnosti, tak 
proměn forem organizace, odbytu a spotřeby [Habermas 2000]. Podle Lazarsfelda [1957] spočívaly hlavní 
změny ve vzestupu střední třídy, šíření demokratických institucí, expanzi gramotnosti a zrodu masmédií. 
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s rozvojem moderních demokracií v 18. století. Třetím je pak koncept masy či davu, který 

se rozvinul s industriální revolucí v 19. století a čtvrtý empirický koncept je představován 

moderními empirickými výzkumy.  

Lazarsfeld [1957: 39] odlišuje moderní empirickou tradici výzkumu veřejného 

mínění od klasické, tedy od normativnějšího politického přístupu, který se objevil na 

počátku 18. století. Tvrdí, že pouze klasická koncepce se vědecky a explicitně zabývala 

veřejným míněním, jakožto i termíny jej označujícími. V návaznosti na tuto klasifikaci 

Noelle-Neumannová [1993: 221–233] uvádí, že veřejné mínění jako ideová a kritická 

instituce charakterizovaná schopností politického uvažování je mnohem starší. Rozlišuje 

normativní elitní pojetí (tedy v podstatě Lazarsfeldovu klasickou tradici, kdy pouze dobře 

informovaní jedinci jsou schopni veřejné diskuze s rozumnými argumenty) a sociálně-

psychologické pojetí sociální integrace, v němž rozumí veřejnému mínění jako nástroji 

sociální kontroly, který zajišťuje sociální stabilitu a integraci. Právě zde pak veřejné 

mínění získává svou sílu ve společnosti z podstaty toho, že jedinci mají sklon chovat se 

tak, jak si myslí, že by se ve společnosti chovat měli, aby od ní nebyli izolováni. Noelle-

Neumannová tak ukazuje, že veřejné mínění je fenomén reprezentující nepsané právo od 

počátku lidské historie [Noelle-Neumann 1993]. 

Výše představené konceptualizace naznačují, že fenomén veřejného mínění lze 

sledovat v historické perspektivě, aniž bychom se soustředili pouze na současný termín. 

Tato kapitola proto představuje pojmy a koncepty, které ve starověku a středověku 

označovaly jevy připomínající některými aspekty současný fenomén veřejného mínění, a 

zkoumá jejich význam, zejména v souvislosti se společenskou situací dané doby. V 

průběhu sledovaného časového úseku se totiž měnily pojmy, i když některé jejich 

významové aspekty zůstávaly nepozměněny, nebo naopak stejná slovní označení postupně 

získávala odlišné významy. Stěžejním výrazem, který sloužil jako označení dnešního 

veřejného mínění, byla fama2. Objevil se prvně u Římanů3 a ve významu veřejného mínění 

byl používán do 16. století, kdy byl nahrazen pojmem opinio. Výraz fama postupně 

nabýval i různých jiných, mnohem širších významů, a právě proto je sledováno tak 

rozsáhlé historické období, přičemž je sledován nejen samotný pojem fama, ale také další 

související koncepty a označení. 

                                                             
2 Výraz fama označoval nejen obecné mínění či fámu, ale také pověst, reputaci, běžnou řeč, zprávu, slávu, 
čest nebo i paměť, ostudu či pomluvu [srov. Fenster – Smail 2003: 2]. Vzhledem k povaze dizertační práce se 
tomuto výrazu věnujeme ve smyslu mínění, pověsti a fámy. 
3 Římané ovšem tento pojem převzali od Řeků, kteří používali pojmy fémé, fátis či ossa. 
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Následující kapitola přináší průřez vnímáním pojmu fama u Římanů, kde se 

konceptualizace tohoto pojmu měnily v závislosti na společenské vrstvě. Ta totiž určovala, 

jaké mínění bude označeno jako hodnotné či nehodnotné. Následně se pak text zabývá tím, 

jakou roli a moc mělo mínění v římské společnosti. 

 
1.1.2. Prvotní termíny označující mínění 

 
Etymologii slova mínění zmapoval ve své studii Jost Trier, jenž poukazoval na jeho 

primární institucionální kontext. Jako první v tomto smyslu zmiňuje Xerxova zasedání, 

v nichž vidí první známky v lokalizování sémantické vrstvy pojmu mínění v několika 

evropských jazycích. Trier začíná se všeobecným mezikulturním popisem instituce 

zasedání rady, jejíž charakteristikou je i to, že mínění je vždy prezentováno podle určitého 

procesuálního řádu nebo hierarchie, není přijímáno anonymně, ale ústně a dle 

individuálních kompetencí. Různá mínění tak nejsou názory někoho anonymního, ale 

určité osoby, která byla povolána či přizvána a která je nositelem odpovědnosti. Sám tedy 

vidí původ slova mínění v oblasti setkávání politicko-vojenského charakteru, konkrétně v 

druhu určité společenské služby, která je řízena a usměrňována těmi, kteří mají právo 

hlasovat, a tím pádem mají určitý smysl pro munus, společenskou povinnost. Právě zde 

vidí možnou etymologickou spojitost s německým meinen, Meinung, mínit, mínění, či 

gemein, obecný, Gemeine, Gemeinde, společenství, společnost, i s latinským communis, 

communitas [Trier cit. dle Wetters 2008: 62]. 

Jost Trier [cit. dle Wetters 2008] považuje za otce pojmu mínění Hérodota, který 

používal termíny gnómé a nomos, jež viděl jako součást politického rozhodování, 

konkrétně zasedání rady. Trierova etymologická studie tak naznačuje, že moderní vnímání 

veřejného mínění či veřejného hlasování je stále spojeno s rozhodováním stejně jako 

v antice. Pro Triera není nejdůležitějším rámcem pro koncept mínění soutěž idejí ve 

veřejné sféře, jeho koncepce nemá žádné zřejmé spojitosti s famou, která částečně 

poukazovala na pravdu. Podle Triera je nejvhodnějším ekvivalentem pro mínění výraz 

sententia4 raději než opinio, fama či gnómé, s nímž posléze plně korespondoval termín 

doxa. Doxa však často reprezentovala nejistý a ne moc dobře založený úsudek, domněnku.  

                                                             
4 Sententia ve smyslu mínění přetrvala až do středověku, kde lze nalézt ve starém testamentu, v análech školy 
Anselma z Laon. Nejpoužívanější zřejmě v teologických spisech v 11. a 12. století, používá ho například 
Anselm z Canterbury. Judicialis sententia jako mínění právníků s ohledem na určitý forenzní kontext, právní 
mínění [srov. Evans 2002]. 
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 Wetters analyzuje pojmy nomos a gnómé v Hérodotových Dějinách a tvrdí, že 

nomos, dalším významem i zákon, je totéž jako Lockeův law of opinion, s nímž lze 

porovnávat. Nomos vnímá jako předpolitické pozadí zvyků, které mohou bránit 

demokratické, procesuální nebo institucionální formy, aniž by měly nutně význam, který 

může transcendovat daný a determinující nomos lidí nebo národa. Nomos může vyžadovat 

gnómé, mínění jedinců. V tomto smyslu zahrnuje nejen ustanovené zvyky, psané i nepsané 

právo, ale také něco jako kulturní nevědomí lidí, a proto reprezentuje největší determinující 

sílu v životě a v jednání jedinců a skupin. Žádné politické struktury nebo výkonné autority 

tak nemohou fungovat nezávisle na nomos. Nomos a gnómé jsou tak doplňující se slova – 

nomos lidí zahrnuje jejich zvyky a práva spolu s celou sítí kulturních determinantů, a právě 

proto může silně ovlivňovat nebo předurčovat jednání skupin, ale i samotné mínění 

jedinců, gnómé. 

 Pokud jde o řeckou filozofii, Platón se ve 4. st. př. n. l. zabýval problematikou 

mínění, které označoval pojmem doxa. Respektoval jeho moc a sílu a věřil, že vůle 

veřejnosti by měla být brána na vědomí, ačkoliv byl skeptický k rozumu většiny lidí. 

Platón nedůvěřoval masám, nebyl si jist, zda jsou lidé schopni realizovat své vlastní zájmy 

či se snažit o zásady morálního státu. Cenil si totiž úsudků a racionality jako cesty 

k nejlepšímu druhu morální komunity. Tvrdil proto, že demokratický stát by měl být veden 

filozofy. Lidé sice vědí, co chtějí bezprostředně v blízké budoucnosti (jídlo, lásku aj.), ale 

nejsou schopni racionálně uvažovat do té míry, aby si sami vládli co nejlépe. Podle Platóna 

existuje značný rozdíl mezi míněním (doxa) a věděním (episteme), přičemž mínění podle 

něj leží právě mezi věděním a neznalostí. K tomuto problému uvádí [Platón 2001: 175]:  

 
Nuže, poznání se vztahuje, jak jsme viděli, k tomu, co jest, nepoznání pak nutně k tomu, co není; i jest 
zajisté k tomuto prostřednímu hledati také něco uprostřed mezi neznáním a věděním, jeli něco 
takového. 
Ovšemže. 
Nuže, zdalipak si myslíme něco slovem mínění? 
Jakpak by ne? 
Zdalipak jest to jiná mohutnost než vědění, či tatáž? 
Jiná. 
K něčemu jinému tedy náleží mínění a k něčemu jinému vědění, jedno i druhé podle vlastní 
mohutnosti. 
Tak jest.  

  

Platón tímto uznává, že vědění a mínění mají každé jinou působnost a vztahují se 

nutně k něčemu jinému. Ačkoliv z pohledu Platóna nebylo mínění zcela bezcenné, i další 

hlasy ho negativně oddělovaly od vědění, domněnek či přesvědčení. Stejnou doktrínu 
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zastávali stoikové, pro něž byl stěžejní výraz episteme, jako vědění moudrých mužů, které 

bylo v protikladu k doxe, mínění hlupáků.  

V řecké antické filozofii lze tak spatřovat dva kontrastní názory – platónskou ideu 

vlády filozofů, do níž občané nemají co mluvit, neboť nejsou s to pochopit podstatu 

společenských problémů, na druhé straně aristotelovské pojetí svobody a rovnosti, kdy 

jsou občané schopni nezávislého a rozumného úsudku, tím pádem se mohou vyjadřovat ke 

společenským záležitostem. Zastáncem strany druhé byl Aristoteles, jenž bránil rozumové 

schopnosti a moudrost běžných občanů, protože věřil v sílu komunity, jejich mínění bral 

jako ekvivalent k hodnotám, normám civilizace. Jeho politická teorie vnímá mínění jako 

prostředek ducha a kontinuity života organické komunity. Aristoteles byl nepochybně více 

optimističtější co se týče role a podstaty mínění než jeho předchůdci, ale stále lidem 

s ohledem na jejich mínění nevěřil úplně. 

Řekové v souvislosti s míněním používali i mnoho pojmů z mytologie, například 

ossa, fémé či fátis. Ovidius popisuje fámu jako ztělesněnou pověst, vševědoucí postavu, 

která ve dne v noci, za každých okolností všechno slyší a vidí, jako někoho, jehož 

příbytkem prochází tisíce vymyšlených zvěstí, přičemž vše se mísí s pravými informacemi, 

což dává vzniknout zkresleným zprávám. I Vergilius vnímá fámu jako personifikovanou 

pověst, která spolu s pravdou šířila mezi lidmi lež, výmysly, špatné zvěsti, aniž by kdo 

věděl, kde vznikly. Fáma ve Vergiliově podání měla podobu opeřené obludy s křídly a s 

rychlýma nohama, mnoha očima, ušima a jazyky. Homér v Iliadě popisuje Ossu (Fémé), 

jíž ztvárňuje jako posla zpráv rychle šířících se po celém městě. Hésiodos popisoval 

mínění, fémé, jako morální soud, jako sociální kontrolu a dával najevo, že se může stát 

osudem [Hésiodos 1976: 37, verš 760–64]: 

 
„Takto si žij a strašlivé lidské pomluvě ujdeš.  
Kleveta – břemeno zlé; je lehko je zvednout a hračka,  
ale těžko se nese a přece snadno složí. 
Žádná pověst se neztratí zcela, když koluje lidem 
od úst k ústům; je jakousi bohyní věru i ona.“  

 
 
1.1.3. Etymologie pojmu fama 

 

 Fáma, slovo latinského původu (fama), je odvozené od slovesa fari, znamenajícího 

hovořit, povídat či mluvit, od čehož můžeme vyvodit význam fámy jako ústně 

předávaného sdělení či toho, co se povídá. Mezi příbuzná slova famy, která jsou rovněž 



 
 

 17 

odvozena od fari, patří například fabula či fando [Bettini 2006: 200]. Spojitost můžeme 

hledat i v souvislosti se slovem mythos5, neboť Římané tento výraz s fabulou srovnávali. 

Samotný Livius definuje fabulae jako historky, kterým by historik rozhodně neměl věřit. 

Fabula tak v pojetí Římanů znamenala diskurz, konverzaci, fámu, klevety, šeptandu, ale 

také naraci a historky, často s negativní konotací. Výraz fari byl primárně používán k 

definování proslovů vědců a pokrokových lidí nebo jako hlas, který odkrývá skrytá 

tajemství, čímž tak může v diskurzním aktu znamenat i prorokovo odhalení skryté pravdy. 

Další příbuzné slovo fando vyjadřovalo obecně rozšířené řeči, pověsti, klevety, šeptandy, 

tedy vše, co se povídá [Pease 1955: 414]. I samotný Vergilius používá slovo fando ve 

smyslu doslýchat se. Stejné slovo užíval i Cicero, který v 1. století rozlišoval ve své 

rétorické teorii naraci na tři části – fabulu, historii a argumentaci. Fabula je podle něj něco, 

co neobsahuje ani pravdu ani pravděpodobnost. Slovo fando naopak vyjadřuje něco, co 

někdo někde od někoho zaslechl. Jenže právě v kultuře, která byla převážně orální, 

přicházejí do kontrastu oba významy, tedy každodenní povídání mezi lidmi a oficiálnější 

zprávy předávající nové informace. Pokud tak někdo řekl fando v negativním slova 

smyslu, mohlo to s ohledem na jeho význam znamenat také to, že je těžké tomu uvěřit či že 

se to zdá nepravděpodobné, ba nemožné. 

Sociální dimenze fari, tedy kolování historky, zprávy, ve smyslu že se něco říká, 

s sebou přináší další příklad, který musíme brát v úvahu, a to slovo fama, termín, který byl 

velmi důležitý v římské kultuře. Samotný Festus dává latinský termín fama do souvislosti s 

řeckým termínem fémé (odvozeném pravděpodobně z fémi, tj. řecky mluvím). Další řecké 

termíny jsou podle Yavetze [1974] dóxa, ónoma, endoxía, endokíméois a áxíoma, 

Neubauer [1999] uvádí i termín baxis. Hésiodos doporučoval mít se ve střehu před mocí 

fémé. Quintilianus, první státní učitel rétoriky, mluvil jak o famě, tak o fámě (rumor), famu 

považoval za veřejné mínění, ale uvádí, že mnozí považují fámy i famy za formu shody 

                                                             
5 Slovo mythos původně v podání starých Řeků neoznačovalo mýtus v dnešním slova smyslu, tj. imaginární 
vyprávění, historku, která nemá být brána vážně, nýbrž spolehlivý zdroj, určitý druh promluvy. O její 
spolehlivosti začali pochybovat až Thúkydidés či Hérodotos. Samotný Thúkydidés se při psaní Dějin 
peloponéské války potýkal s problematikou fémé a mýtu, nemohl totiž často najít přímé svědky, kteří by mu 
pomohli v kolujících historkách zachytit skutečné jádro faktu. Stejně jako mýtus tak i fémé za sebou nechává 
různé stopy – v epice, poezii, ódách, hrách nebo i architektuře, ale pořád jsou to stopy historie, která právě je. 
Historik tak naráží na problém, jak číst a uchopit takové události, jelikož fémé vyžaduje interpretaci před tím, 
než se může stát písemným zachycením ústního sdělení.  
Mythos bývá ve významu slučován s římskou fabulou, která byla brána jako nespolehlivá informace, které se 
nemá věřit. Cicero tak přichází s rozlišením fabuly a historie, na což později navázal Isidor ze Sevilly, čímž 
přenesl historii jako výraz pro to, co se skutečně stalo, do středověkého myšlení [srov. Bettini 2006]. I podle 
Neubauera [1999] kulturní koncept fémé stojí blízko významu mýtu a sám fémé vidí jako pupeční šňůru 
spojenou s primordiálním počátkem mýtu. Spojitost s mýtem a fémé vidí u Platóna, u něhož fémé ustanovuje 
něco jako kolektivní vědomí. 
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mezi občany a veřejným svědectvím, jiní naopak považují famu za vágní a neautentické 

mluvení, které vyrůstá zlou vůlí a roste s důvěřivostí. Fama měla dalekosáhlou moc a vliv 

na každodenní sociální život, byla schopna vyjadřovat souhlas občanů ohledně určitého 

tématu, veřejnou verzi ohledně určité části informace. Bezpochyby byl ten samý fenomén i 

v řecké kultuře. Mimo již uvedené výrazy lze nalézt ještě fésis nebo fátis6, jež indikovaly 

jak veřejná stanoviska, tak i věštby nebo i boží slova.  

 Fama je druh slova, jehož kořeny mají široce sémantické pole, zahrnující značnou 

diverzitu, která se soustředí v rozličných významech a použitích. Slovo samo o sobě 

můžeme nalézt převážně v latině nebo latinsky psaných textech, ale i jiné literatury mají 

svůj vlastní slovník pro slovo fama. Etymologie latinské famy má klasické předky a 

hluboké indoevropské kořeny. Podle historické lingvistiky může být fama odvozená od 

indoevropského kořene bhá (konkrétně od slova bhanati, což znamená v sanskrtu mluvím, 

latinsky fari), což znamená mluvit, zejména ve smyslu veřejném.  

 

1.1.4. Mínění ve starověkém Římě: fama a existimatio 

 
„I o pověsti a veřejném mínění říkají jedni, že je to souhlas obce a jakoby veřejné svědectví, druzí, 
že jsou to zprávy z nejistého pramene, které mají svůj původ v zlomyslnosti a za svůj vzrůst děkují 
lehkověrnosti a mohou postihnout každého, i člověka zcela nevinného, zásluhou lstivosti osobních 
nepřátel rozšiřujících nepravdy.“ (V.3) 

 

Citát z Quintilianových Základů rétoriky [1985: 212] poukazuje na stěžejní výrazy, 

jimiž bylo označováno obecné mínění u Římanů. Quintilianus mluví o veřejném mínění 

(fama) i o pověsti (rumor). Výraz fama sám sice považoval za veřejné mínění, nicméně 

poukazuje na to, že mnozí ho chápou jako formu shody mezi občany a veřejným 

svědectvím, jiní ho naopak považují za vágní a neautentické mluvení, které má původ ve 

zlé vůli a šíří se díky důvěřivostí.7 Fama měla dalekosáhlou moc a vliv na každodenní 

sociální život, vyjadřovala souhlas občanů ohledně určitého tématu, veřejnou a obecně 

přijímanou verzi informace. 

 Fama má určitou souvislost s důležitým pojmem existimatio, který označoval 

pověst jedince či mínění ostatních o něm (např. existimatio bona ve smyslu dobré 

reputace), a to nejčastěji (podobně jako pojem fama) v souvislosti s politickou mocí a 
                                                             
6 Není bez zajímavosti, že slovo fátis se na počátku 20. století objevuje v pracích lingvistů. Roman Jakobson 
pracuje s pojmem fatické společenství a za fatické považuje ty aspekty mluvení a jazyka, jejichž účelem je 
udržování komunikace. Fatická funkce jazyka je zaměřena na kontakt a především na jeho udržení. 
7 Na mnohoznačnost výrazu fama upozorňoval ve svých Dějinách i Livius, který pro sporné historické 
případy, jež různí historici popisují různými způsoby, používal termín duplex fama, tedy dvojí pověst (např. 
I.1; VIII.20; IXXX.21). 
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řečnickou obratností. Oba pojmy tedy nabývaly různých významů v různých kontextech. 

Existimatio je navíc vnímáno jako adekvátní synonymum pro opinio, které v nejstarších 

pramenech nenalezneme. Mimo to lze tento pojem pravděpodobně nahradit pojmy 

consensus hominum, sensus hominum nebo fama, popřípadě fama populi8 či fama nominis 

Romani9 [Yavetz 1974: 36, 47; Pina Polo 2010: 75]. 

 Abel Henry Jones Greenidge [1894] vysvětluje existimatio skrze definici 

Kallistrata, na níž později navazovalo středověké právo, tedy jako veřejnou čest ve smyslu 

toho, co pozdější právní oblast nazývala statusem, stavem neporušené důstojnosti 

prokázané právem a zvyky. Je také zřejmé, že existimatio nemůže sám jedinec ovlivnit, 

naopak je jím ovlivňován, aniž by byl zahrnut do procesu jeho utváření. Zneuctěním (ať už 

čest označujeme pojmem existimatio nebo fama), vzniká infamia, tedy zahanbení, ztráta 

veřejné cti, z čehož je vidět, že existimatio bylo pojímáno jako čest, reputace. Pro hanbu a 

její ekvivalenty uvádí Greenidge [1894: 4] taktéž termíny famae damnum či detrimentum 

fame. 

Jakmile byl jedinec v římském právu označen jako infames nebo famosus (hanebný, 

ostudný, bez právní cti), byla mu odepřena legální práva a privilegia, která měli jiní římští 

občané. V Římě tak fama neovlivňovala jen veřejnou reputaci, ale také předurčovala 

sociální a právní status. Infamia byla považována za morální pokárání jednotlivých členů 

komunity vyslovené kompetentní autoritou za činy, které spáchali, či způsob života, který 

vedli. Toto pokárání zahrnovalo diskvalifikaci určitých práv ve veřejné i právní sféře 

[Edwards 1993]. Člověk mohl být usvědčen na základě veřejného mínění ještě předtím, 

než byl jednoznačně a explicitně obviněn soudem, a pro soudce mohlo být obtížné zprostit 

viny člověka odsouzeného skrze veřejné svědectví, existimatio omnium či publicum 

testimonium.  

 Cicero používá pojmy fama a existimatio shodně, na což poukazuje Greenidge 

[1894] i Zvi Yavetz [1974]. Oba se také shodují, že význam těchto slov byl blízký 

dnešnímu termínu veřejné mínění. Nicméně Thomas Habinek [1998: 185] mezi těmito 

pojmy vidí značné rozdíly – fama vyjadřuje to, co druzí říkají o konkrétní osobě, 

existimatio poukazuje spíše na to, jak druzí soudí jedince podle sociálních standardů. Podle 

                                                             
8 V českém překladu Ciceronových Tuskulských hovorů Václava Bahníka [1976] je fama popularis 
překládána jako dobrá pověst (V.46; I.110), obliba u lidí (III.4), fama rovněž jako dobrá pověst (I.109) i čest 
(III.21).  
9 Termín fama nominis Romani používá Livius ve svých Dějinách, v překladu Pavla Kucharského [1976] 
jako čest římského jména (XXXVIII.58), termín fama jako pověst (I.2; I.49; IV.20; VII.6; VII.12; XXXIII.8 
aj.) Fama je podle Livia zdrojem informací, který je používán volněji, v některých instancích odkazuje k 
prohlášení vycházejícímu z definitivního zdroje.  
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Habineka [1998] oba pojmy pocházejí již z dřívější doby s tím, že fama byla to, co lidé 

říkají (farí), tedy jejich mínění o určité osobě, a existimatio vyjadřovalo jejich ocenění. 

Yavetze kritizuje za to, že v antických záznamech hledá namísto původních významů 

moderní koncepty veřejného mínění.  

Yavetz [1974: 49] upozorňuje, že není vhodné pojem fama vnímat jako a priori 

založený na fámách či zvěstech. Oba pojmy, existimatio a fama, je však těžké jednoznačně 

vyložit, neboť se v pramenech objevují jak ve smyslu fámy, lži, nepravdy, tak i ve smyslu 

mínění, veřejného i osobního, ve smyslu dobrého jména či reputace konkrétního jedince.10 

Zdá se, že Cicero byl zřejmě prvním, kdo používal existimatio11 pro označení jevu, který 

dnes nazýváme veřejné mínění12. Před Ciceronem byl tento pojem používán velmi zřídka, 

zřejmě kvůli své souvislosti se specifickým žánrem – rétorikou, která byla typickým 

prostředkem ovlivňujícím existimatio.  

 

1.1.5. Šíření mínění: contiones vs. circuli 

 

Formování obecného mínění o jedinci bylo ve starověkém Římě ovlivněno mnoha 

faktory a šířilo se jak skrze psaná média, tak i ústně. Pozitivně i negativně psaná 

propaganda existovala v menší či větší míře vždy, více případů lze nalézt v pozdní 

republice, zvláště kolem občanské války mezi Caesarem a Pompeiem, či v pozdějším 

období, kdy byly šířeny pomlouvačné letáky proti veřejně činným osobám, letáky či básně 

psané na sebeobranu či pro pomluvu. Názory v psané formě se šířily spíše mezi elitou, 

sloužily k ovlivňování jejího stávajícího mínění a mezi plebs většinou nepronikly, neboť 

ten k nim jednak neměl přístup, jednak neuměl číst [Pina Polo 2010: 76]. Psané formy tak 

mohly ovlivňovat mínění aristokracie, největší roli ve vytváření obecného mínění však hrál 

ústní přenos. V době Ciceronově se techniky obstarávání informací rozvinuly ve 
                                                             
10 V překladu Tacitových spisů od Antonína Minaříka a Antonína Hartmanna [1975] je pojem fama 
v Letopisech překládán jako veřejné mínění (IV.40), obecně rozšířená pověst (IV.11), dobrá pověst (XV.49; 
II.43), pověst o reputaci či cti (I.30), jako pověst dále i v Dějinách císařského Říma (III.1; III.28), zde pak 
pojem existimatio překládán jako čestné řeči (IV.7). Na některých stranách Tacitus rozlišuje řeči a mínění, tj. 
fama a existimatio – nepatrný rozdíl lze rozeznat např. v Dějinách (IV.6). Tacitus používá pojem fama ve 
smyslu pověsti či mínění, na jiných místech je jím ovšem fama užita i ve smyslu rumor, například 
v Letopisech (IV.11), kde je do češtiny překládána jako lichá pověst, v XIII.6 pak rumoribus jako pobuřující 
zvěsti. 
11 V Ciceronových Listech přátelům I. je existimatio překládáno Václavem Markem [2001] vesměs jako 
mínění (např. Fam. XV.4). V Řečech proti Verrovi se pojem existimatio objevuje dosti hojně. V překladu 
Václava Bahníka [1972] je vždy překládáno ve smyslu veřejném, například existimatio omnium či existimatio 
hominum jako veřejné svědectví (II.3; II.5). Například v Řečech proti Verrovi používá existimatio populi 
Romani jako mínění římského lidu (II.5). 
12 Julius Caesar v Zápiscích o válce galské používá pojem existimatio vulgi, v překladu Ivana Bureše [1972] 
jako veřejné mínění (VII.20). 
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specializovanou aktivitu. Oficiální publikace určené pro úředníky se proměnily v denní 

noviny Acta Diurna [Bernays 1961: xi]. Ty se pak za Julia Caesara rozšířily a sloužily 

nejenom pro pravidelné zveřejňování oficiálních a úředních zpráv, státních a dvorských 

událostí, ale byly v nich publikovány i novinky a informace ze soukromí významných 

osobností. 

Fámy byly šířeny tak zvanými susurratores (našeptávači). Susurratores či 

subrostrani (totožný, ale vzácně používaný termín) byli lidé s nízkým sociálním statusem, 

kteří trávili čas zahálením u Fóra, nejdůležitějšího informačního uzlu celého Říma. Fámy 

mohly zřejmě vznikat tak, že susurratores odposlechli to, o čem řečníci přednášeli, 

reinterpretovali si to dle svého uvážení v zájmu vlastním či vybraných politických skupin, 

případně zasadili do jiného kontextu, nebo položili důraz na nepodstatný detail a vydávali 

svou verzi za mínění celého města. Jejich četné kontakty s jinými členy městského plebsu 

zvyšovaly efektivitu šíření fám [Pina Polo 2010]. 

V Římě existovaly skupinky zvané circuli, od jejichž názvu je odvozen termín 

circulatores pro šiřitele zpráv, kteří měli podobnou funkci jako zmínění susurratores. 

Circuli představovaly malé skupinky osob, které se scházely, aby rozpravovaly o určitých 

tématech. Circuli se vyskytovaly ve všech společenských vrstvách a profesních skupinách, 

ale do popředí zájmu se dostávaly pouze circuli plebsu, jež byly dávány do souvislosti s 

formováním nebezpečných fám [O'Neill 2003: 145]. Livius ve svých Dějinách udává 

několik příkladů, kdy byl senát nucen konfrontovat se s circuli13. Členové senátu, řečníci i 

politici považovali circuli za něco nebezpečného a snažili se před nimi chránit tím, že vše 

vyvraceli, vysvětlovali či uváděli na pravou míru na veřejných shromážděních, contiones.  

Oproti nim stáli delatores, kteří byli ve službách státu. Původně to byli lidé, kteří 

vyhledávali dlužníky státu, ovšem později tímto termínem byli označováni ti, kteří 

informovali vrchnost o každém přestupku proti státu. Byli to lidé, kteří měli za úkol 

naslouchat veškerým fámám a podávat o nich informace elitám. Občas se ale stávali 

nástrojem tyranie, neboť mohli falešně očerňovat jedince na základě pouhého doslechu 

[Chadwick 1939: 14]. 

Sám Cicero poukazoval na malou moc politiků vůči fámám (rumores, fabula ficta, 

sermones14) a na to, že existence fám a klevet může mít vliv na obecné mínění. Tyto 

                                                             
13 V českém překladu Liviových Dějin jako hloučky, které mezi sebou vedou řeči (XXVIII.25) nebo 
přátelské kroužky (XXXIV.37; XXXIV.61). 
14 Pro fámy v dnešním slova smyslu používá Cicero zřejmě název sermo, sermones, stejně tak i Tacitus, který 
zmiňuje fámy o Germanikově smrti, kterou zkonstruoval a rozšířil plebs [Potter 1999: 72]. Hominum sermo 
bylo častěji spíše myšleno jako běžná řeč. Sermonum v Tacitových Letopisech i jako klevetící (XIII.6). 
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termíny byly chápány v přímém kontrastu se seriózními promluvami senátorů (contiones). 

Senátoři a obecně vyšší vrstva společnosti tedy o informacích a názorech circuli neměli 

valné mínění. Výraz sermo15 pro ně znamenal něco jako pokleslé zprávy, zkreslené či 

nepravdivé, ve skutečnosti to ovšem byly fámy v dnešním slova smyslu. Několikrát circuli 

podrobili kritice například Livius či Cicero, který v souvislosti s circuli mluví o 

promluvách lidu hanlivě jako o plebeius sermo16, Livius pak o circulus sermo17 a plebis 

rumores18. 

 Je tedy zřejmé, že Římané byli v přístupu k mínění občanů spíše skeptičtí. 

Neodsuzovali veřejné mínění celkově, ale věřili, že největší hodnotu a váhu má v oblasti 

politiky, například při rozhodování o státních záležitostech či v souvislosti s popularitou 

vůdců. Cicero věděl, že mínění římského lidu má moc kontrolovat politiky a že jeho 

autorita by měla být respektována. Sám Cicero, stejně jako jiní, se nezaobíral veřejným 

míněním systematicky, ale pouze v kontextu dalších záležitostí, tedy například 

v souvislosti s fámami šířícími se v Římě i po celém impériu, když popisoval reakce 

římského lidu na různé politiky a jejich chování nebo když vyjadřoval své rozčarování 

z nepřátelské kritiky [Jackob 2007: 295]. Samotný Cicero svým výrokem v Řeči na 

obhajobu herce Quinta Roscia „Sic est vulgus: ex veritate pauca, ex opinione multa 

aestimat“, tedy že jen zlomek záležitostí je lidem posuzován podle pravdy, ale většina 

podle mínění, dokazuje, že mínění (opinio) běžných občanů mělo nevalnou hodnotu a bylo 

dáváno do kontrastu s pravdou.19 Opinio používá Cicero i na jiných místech, například 

omnium opinione či opinio populi Romani použil v Řečech proti Verrovi (I.2), aby 

poukázal na nepřátelský přístup římského lidu k senátorům, kteří byli skrze veřejné mínění 

vnímáni jako předpojatí a zkorumpovaní. Podle Cicerona veřejné mínění funguje jako 

veřejný soudní tribunál chování jedinců, sociálních skupin či institucí [Jackob 2007: 299]. 

                                                             
15 Sermono znamená hovořit, od čehož je odvozeno sermunculus tedy tlach, kleveta, prázdné povídání. Sermo 
je používáno jako rozmluva, rozhovor i obecná řeč, někdy i jako fáma. V pozdější době, zvláště ve 
středověku, spíše jako kázání. 
16 Plebeius sermo (např. Fam. VIII.21), podobně pak sermo in circulis (De off. I.132). 
17 V českém překladu jako zavádět řeči mezi lidem (III.17). 
18 Do češtiny přeloženo Pavlem Kucharským [1976] jako pobuřující řeči mezi lidem (XXVI.26). 
19 Na stejný problém poukazuje i Svatý Beda Ctihodný, který ve svém díle Církevní dějiny národa Anglů 
používá termíny fama vulgus, případně fama vulgante či fama vulgans. Fama jako obecné mínění, orální 
tradice či lidová historie s faktickou spolehlivostí, která ale nejde nikdy plně potvrdit, byla v jeho pojetí 
dávána do protikladu k opinio vulgi, které viděl jako chybné lidové domněnky o historii či jako nepochybně 
falešné historické informace. Beda popisoval historii z pohledu orální tradice, přestože si byl vědom, že 
položit základy latinské historiografie na orální tradici není ideální [Ray 1980: 19]. Částečně Beda [2008: 29] 
varuje své čtenáře, že jeho fama vulgans může obsahovat chyby a v prologu ke svému dílu je prosí, „(...) aby 
nám nekladl za vinu, najde-li v našem zápisu, že něco je podáváno jinak, než se ukazuje být pravdou. Neboť 
my, jak železné zákony dějepisectví kážou, usilovali jsme k poučení potomstva prostě jenom v písemné 
formě podat to, co jsme posbírali z pověstí, jež se vypravují.“ 
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Cicero je taktéž považován za prvního, kdo použil soudobý termín veřejné mínění, tedy 

publicam opinionem [Noelle-Neumann 1993: 227].  

 Důležitou roli fám v politickém prostředí dokládá i rétorický manuál Rétorika pro 

Herennia [Rhet. Her. 2.12 cit. dle Pina Polo 2010: 80] z 1. století, kde je tomuto problému 

věnována samostatná kapitola, která čtenářům předkládá návod, jak by se měly fámy 

řečnickým umem vyvracet. Autor poučuje čtenáře, že fámy nikdy nevznikají náhodou a že 

ve specifických případech se také může stát, že je nikdo nevyvrací, protože jsou 

pravděpodobně pravdivé. Pokud je člověk již očerněn nějakými fámami či klevetami, musí 

je na svých vystoupeních citovat a používat je jako argument na svoji obhajobu. Musí také 

používat případy notoricky známých falešných fám a vysvětlovat, že byly vymyšleny 

protivníky a že kdokoliv může šířit nepravdivé ponižující fámy a klevety proti kterékoliv 

osobě. Nakonec autor této příručky poukazuje na to, že i když fáma vypadá hodnověrně, 

vždy mohou být nalezeny argumenty proti ní [Pina Polo 2010]. Rady z příručky 

upozorňují, že jakmile bylo jednou jakékoliv mínění o něčem vytvořeno, lze ho už jen stěží 

ignorovat. Navzdory doporučením tak bylo těžké proces rozšiřování fám zastavit, protože 

cokoliv, co bylo proneseno veřejně, se šířilo nevídanou rychlostí. 

Benson [1967–68: 545] ukazuje, že při zkoumání mínění v historické perspektivě je 

důležité uvědomit si vztah mezi šířením mínění, jeho percepcí oficiálními institucemi a 

mezi rozhodnutími těchto institucí. Otázka tak zní, jak bylo mínění zjišťováno, jak bylo 

autoritami přijímáno a jak bylo komunikováno, aniž by existovaly nástroje pro jeho 

měření. V tomto smyslu byla důležitým aspektem v životě římských občanů existence již 

zmíněných contiones, zdroje jakýchkoliv politických informací, které ovlivňovaly obecné 

mínění skrze řečnická vystoupení politiků [Morstein-Marx 2004]. Byla to shromáždění, na 

nichž mohl lid svou reakcí vyjádřit mínění o řečníkovi, ovšem to, kdo mluví, bylo 

kontrolováno a řízeno a ve valné většině zde byla respektována autorita vládnoucí třídy. 

Rozdíl mezi contiones a circuli spočíval v tom, že v circuli chyběla řídící osoba. Byla to 

neoficiální setkávání založená na spontánní interakci, a právě proto, že circuli nebyla a ani 

nemohla být regulovaná (na rozdíl od contiones), měla elita obavy z jejich existence.   

V souvislosti s contiones je důležité rozlišovat dav a populus, tedy lid jako jednotné 

politické těleso a jedince, kteří formálně reprezentovali politické voliče v určitých 

záležitostech. Contiones nebyla primárně chápána jako fóra pro otevřené debaty, a to ani 

mezi členy politických skupin. Neumožňovala výměnu argumentů a informací. Byla to 

primárně oficiální shromáždění politiků určená k prezentování sebe samých a svých názorů 

před malým, ovlivnitelným publikem [Mouritsen 2001: 13]. Opačný názor ale zastává 
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Morstein-Marx [2004: 35], jenž vidí contia jako neformální veřejná setkání, jako formu 

veřejného shromáždění, kde jsou prezentovány různé veřejné problémy lidí sdružujících se 

kolem centrálního jeviště politického dění a kde nedochází k nějakému hlasování či 

k formálnímu rozhodování. 

 Contiones rovněž sloužila jako informativní shromáždění sdělující občanům 

důležité novinky, například vojenské či mimořádné události. Některá z nich měla oficiální 

funkci v prezentování nové legislativy či návrhů v otázkách hlasování. Contiones byla také 

vnímána jako ústřední bod ve vyjednávání síly mezi elitou a ostatní populací, sloužící tedy 

i k tomu, aby politici přesvědčili své potenciální voliče. Contiones byla sice formálně 

otevřena pro všechny občany, byla však schopna prostorově pojmout jen malý počet lidí. 

Proto se těchto shromáždění účastnila jen menšina, která tak reprezentovala populus 

Romanus a jeho mínění v určité záležitosti [Mouritsen 2001]. Naproti tomu stál plebs 

contionalis (v Ciceronově podání contionalis plebecula20), což byly malé zástupy lidí 

zajímajících se o politiku, Meier [cit. dle Mouritsen 2001] je považuje za obchodníky 

kolem Fóra (v podstatě totéž co circuli). Plebs contionalis tak byly malé topograficky 

koncentrované skupiny obchodníků diskutujících praktické problémy. Byli to lidé plebsu, 

kteří měli politické smýšlení, čímž se lišili od většiny jiných plebejců.  

Jisté je, že contiones byla stěžejními elementy římského politického života, hlavním 

prostředkem k získání popularity a klíčovým místem kontaktu mezi senátory a populus 

Romanus, neboť většina věcí byla diskutována právě zde [Pina Polo 2011: 287]. Pina Polo 

[2011] dodává, že neexistovaly žádné regulační mechanismy, jež by občanům zabraňovaly 

dávat najevo svůj názor. Ti tak mohli vyjadřovat svoji vůli aplausem, tichem nebo křikem. 

Lidé, jež se účastnili těchto shromáždění, byli považováni za reprezentaci římského 

obyvatelstva, přestože jistě byli jen jeho zlomkem. A právě velký dav jako tento zajisté 

generoval fámy, které se mohly rychle šířit do různých částí města a ovlivňovat tak 

politické klima. 

 

1.1.6. Shrnutí  

 

Studium mínění v historické perspektivě vysvětluje Benson [1967–68: 525] jako 

použití postupů obstarávání dat z pramenů, které výzkumník nalézá a třídí, ale nevytváří, 

byť přímo či nepřímo. Benson [1967–68: 532] ve svém vlastním konceptu studia veřejného 

                                                             
20 V českém překladu contionalis plebecula jako chátra, která naplňuje schůze (Att. I.16), zde rovněž pojem 
contiones překládán jako veřejná schůze. 
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mínění v historické perspektivě rozlišoval tři stěžejní dimenze: šíření mínění, formování 

mínění a jeho vliv na rozhodování vládnoucí vrstvy. Tato kapitola v návaznosti na tento 

koncept představila obraz mínění lidu z hlediska tří zmíněných dimenzí ve starověkém 

Římě s tím, že se pokusila nastínit různé pojímání famy i fámy. 

Mínění v antickém Římě bylo šířeno především ústně a bylo formováno na ulicích 

skrze komunikaci tváří v tvář, přičemž stěžejní roli hrála existence různých shromáždění. 

Veřejné mínění jakožto mínění lidu bylo široce respektováno, přestože existovala propast 

mezi míněním lidu a elity. Římští politici si byli dobře vědomi významu mínění svých 

potencionálních voličů, na jejichž rozhodování závisela jejich kariéra. Mínění lidu bylo 

ovšem považováno i za nebezpečné a nestálé. Veřejně činná osoba byla nucena zaobírat se 

náladami lidu a sledovat proměny v jeho mínění, které bylo manifestováno jak v reakcích 

na veřejných shromážděních, tak i ve fámách a klevetách, které se šířily po městě.  

Ačkoliv termín veřejné mínění v dnešním slova smyslu pochází z 18. století, bylo 

ukázáno, že několik výrazů s podobným významem lze nalézt i v dřívějších dobách. 

Nejpoužívanějším z těchto pojmů byla fama, která vyjadřovala (kromě jiných významů) 

veřejné mínění Římanů. Fama měla i jiné ekvivalenty – existimatio, rumor, sermo, opinio. 

Pro užívání a chápání těchto pojmů byl důležitým aspektem status. Fama většinou 

označovala mínění vládnoucích vrstev, na které byl brán zřetel, naopak pojmem rumor 

bylo označováno mínění plebsu, nehodnotné a nespolehlivé, případně lživé. 
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1. 2. Moc středověké famy 
 

1.2.1. Přechod ke středověkému právu 

 

 Existimatio zůstávalo i nadále důležitou právní i sociální kategorií, častěji se však 

namísto výrazu existimatio používal pojem fama, například stejně jako v římském právu v 

existenci pojmu bona existimatio, existovalo v tom středověkém bona fama, opozitem byla 

mala fama, jejímž ekvivalentem byl více rozšířenější pojem infamia21. Existimatio v 

římském právu je dle Greenidgeho to samé co fama ve středověkém. 

 Stěžejním mezníkem ve středověkém právu bylo přijetí Justiniánova kodexu 

(Corpus iuris civilis), základní modifikace římského práva, v jehož době fama znamenala 

reputaci a stala se tak primárním právním pojmem. Nicméně znamenala i něco jiného – 

obecné vědění, obecné znalosti o určitých událostech, jevech či právních situacích, které 

byly více stabilnější než fámy a často byly více odosobněné než reputace. Justiniánův 

projekt kodifikace římského práva započal v roce 528, krátce po jeho dosazení na trůn. 

Původní idea byla nahradit dřívější kompilace jako Codex Theodosianus [438], ve kterém 

fama byla rovna pojmu existimatio. V Digestě (3.2.24, 24.1.3 aj.), jedné z částí 

Justiniánova kodexu, je existimatio a fama použito v podobném způsobu, to jest jako názor 

a mínění určité osoby. Zde konkrétně použito aestimatio ve smyslu ohodnocení, ocenění 

(např. 2.4.2, 3.23.1) [srov. Justiniánské instituce 2010]. Taktéž se zde dozvídáme o pojmu 

famosus, který je ekvivalentem infamis. Infamia figuruje v Justiniánově kodexu ve smyslu 

bezectnosti, nečestnosti.  

 Na Západě, ve Francii a Španělsku, nebyla Justiniánova legislativa rozšířena. 

Hlavní dokument zachovávající římskou tradici (konkrétně Codex Theodosianus) byl 

soubor Lex Romana Visigothorum. Pozdější Vizigótský kód obsahoval značná ustanovení 

ohledně infámie. První pravidlo zakazovalo určitým lidem svědčit, to byli vrazi, zloději, 

vězni a ti, co měli něco do činění s čaroději. Za infames byli označováni i ti, co podali 

falešné svědectví. Infames nemohli svědčit jako svědci u soudu a podávat svědectví. 

Vizigótský kód obsahuje mnoho ustanovení, která odkazují k infamii a k tomu, jak se 
                                                             
21 Existoval však i další termín, ačkoliv méně často používaný, ignominia (doslova beze jména). Tento termín 
používá například Isidor ze Sevilly. Ten dále ve svých Etymologiích uvádí, že infamis znamená hanbu či 
ztrátu dobré pověsti. Slovo fama je dle něj odvozeno od slova fari právě proto, že „se za pomoci řeči a sluchu 
plazivě rozrůstá jako révové úponky“ (V.26). Isidor rovněž upozorňoval na nebezpečí bezmezného spoléhání 
se na famu. Uvádí, že „není na místě považovat pověst za něco jistého, protože je často lživá a mnohé přidává 
nebo překrucuje pravdu; žije tak dlouho, dokud se pravda nedoloží důkazy. Jakmile se pravda prokáže, 
pověst ustoupí a od toho okamžiku už se nazývá skutečností, nikoli pověstí.“ (V.27) 
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člověk mohl stát infamous. Kód přímo nespecifikuje definici infamie, ale několik pasáží 

srovnává infamii s nezpůsobilostí svědčit [The Visigothic Code]. Ve 13. století za vlády 

Alfonsa X. byl Vizigótský kód nahrazen Siete Partidas, právním kódem složeným ze sedmi 

částí. Sedmá část se systematicky zabývá právní infamií ve španělském právu, konkrétněji 

ztrátou privilegií a různých práv v souvislosti s pověstí jedince. Na rozdíl od Vizigotského 

kódu však Alfonsova legislativa přesně definuje famu, tedy reputaci, jako mravní stav 

člověka, který žije podle práva a dobrých zvyků a mravů [Bowman 2003]. Siete Partidas 

definoval pojmy opatrně, rozlišoval infamii i špatnou reputaci (mala fama). Stejně tak 

Aragonský kód Vidal mayo ze 13. století uvažuje bona famu i mala famu. Stejně jako 

mnoho jiných středověkých kódů diskutuje použití famy jako formy důkazu, většinou je 

však znát, že rozdíl mezi infamií a mala famou bylo v praxi těžké zachovávat.  

Mala fama, rovněž infamia či infamia facti, tedy urážka na cti, špatná pověst či 

bezectnost, způsobovala jak ztrátu cti, tak i ztrátu důvěryhodnosti jedincova svědectví, 

který tak byl vyjmut z ochrany soudu a mohl být vystaven mučení.  

 Pro studium infamie, bezectnosti či hanebnosti, je nezbytné podívat se na její 

protiklad – dobrou pověst čili existimatio, famu. Právníci 12. století často ve svých sumách 

používali pojem existimatio, který přejímali od Kallistrata, objevuje se např. v Summě 

Trecensis [1170], kde autor říká, že existimatio neboli reputace je přirozeností člověka. 

Další kanonické zmínky o infamii byly formulovány Rufinem [1160] s úzkou spojitostí na 

římské kategorie a termíny. Představa toho, že existimatio je něco přirozeného, byla 

rozvinuta plně až Placentinem, jehož pojímání se později objevilo v Summa Codicis 

Azzone, systematickém výkladu římského práva, jehož autorem je Irnerius Guarnerius. 

Placentinus opakuje definici existimatia výše zmíněnou, k čemuž ještě přidává další 

totožné pojmy – fama a opinio. Existimatio je odvozeno přímo z přirozené důstojnosti, v 

jistém smyslu je i jeho synonymem. Rufinus limitoval kvalitu existimatia pro svobodného 

člověka, což se objevilo i v Summě Coloniensis [1169], kde je existimatio také popsáno, 

nicméně zde je již namísto něj použit termín fama. V Summě Coloniensis je existimatio 

vnímáno jako dar přírody. Existimatio a fama se pak objevují i v dalších právních sumách22 

12. století, veskrze však popisovaly existimatio, famu jako něco přirozeného, dar od 

přírody či společnosti, jako něco, co si člověk zaslouží jako člen společnosti, například v 

Summě Sicarda z Cremony [1180] autor spojuje existimatio s morální ctí, v Gratiánově 

                                                             
22 Summa označovala samostatnou cvičebnici církevního práva zpracovanou z látky Gratianova díla bez 
uvedení jeho přímého textu, ten byl jen citován v poznámkách [Michal 1967: 43]. 
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dekretu23 [1140], prvním systematickém zpracování civilního práva, se taktéž objevoval 

pojem fama ve zmíněném smyslu [Livingstone 1962]. 

 Naproti tomu infamia byla definována jako totální nebo částečná ztráta veřejné úcty 

či civilních práv. Infamia byla iuris a canonica, přičemž ta vycházela z aktu exkomunikace 

a znamenala ztrátu famy, a její výsledek se odvozoval od každého jednotlivého deliktu. 

Rovněž existoval pojem infamia facti, jinak zvaný i mala fama, ta mohla vyrůstat 

spontánně z fám. Tento výraz označoval fámy nebo podezření na kriminální chování. 

Rufinus ve své Summě uvádí další termín mala famy, tj. inistro rumore, sinistra fama 

[Livingstone 1962: 89], tedy hrozivá, zlověstná fáma.  

 Infamia iuris i infamia facti měly dalekosáhlé právní důsledky, přičemž horší byly 

u infamie iuris. Ta vycházela z definice právních interpretací Justiniánových norem a byla 

více všeobecná, naopak infamia facti byla způsobena výlučně komunitou, působila jako 

sociální stigma, které ovlivňovalo všechny v okolí jedince, o němž se v komunitě šířily 

zvěsti, že spáchal nějaký zločin, bylo to jakési sociální pohanění, které pošpinilo ty, kteří 

se vyhýbali rozsudku v potupném kriminálním procesu, také to bylo označení pro sociální 

diskreditaci těch, jež byli veřejně obviněni, taktéž to bylo vyjádření ponížení, které viník 

akceptoval jakou část uspokojení oběti v rámci vyjednávání, dále to znamenalo 

nesmazatelnou stopu v životě jedince, který se narodil nelegitimně, a v neposlední řadě 

byli takto vnímáni lidé, kteří se zabývali určitou profesí, kvůli níž byli pokládáni za 

bezectné a nečestné [Bettoni 2010].  

 Ztráta famy měla dalekosáhlejší důsledky v kanonickém právu než v tom civilním, 

čehož si jako první explicitně povšiml Joannes z Faenza. Fama může být narušena či 

poškozena nějakým hrozivým činem, ačkoliv stupeň poškození variuje se závažností 

hříchu. Joannes z Faenza definoval infamii facti jako ďábelskou fámu samu o sobě, jako 

případ ztráty reputace.24 Rufinus, italský kanonický právník 12. století, definoval infamii 

jako zlověstnou fámu. Joannes Teutonicus svědčil pro růst důležitosti výslechu jako druhu 

pro rozhodování o důvěryhodnosti mala famy před očistou. 

                                                             
23 Gratianovo dílo se stalo předmětem studia mnoha církevních i světských právníků, kteří se věnovali 
výkladu díla a stali se učiteli samostatného církevního práva, byli označováni jako dekretisté. Gratianovo dílo 
bylo nejenom na církevním právním poli vážené, stalo se základem samostatné právní vědy. Následovníci 
Gratiana byli Rufinus, Joannes z Faenza, Sicardus z Cremony nebo Joannes Teutonicus. Mimo dekretistů 
měly význam i práce tzv. glosátorů, kteří pěstovali právní vědu, mezi nimiž nalezneme významné učitele 
práva Placentina a Aza. Na ně pak v pozdějším století navazují glosátoři chtějící přizpůsobit Corpus iuris 
civilis praktickým potřebám, to jest Bartolo de Sassoferrato nebo jeho žák Baldus de Ubaldi. Jak dekretisté, 
tak glosátoři zahrnovali kategorii infamie facti do práva a přisuzovali jí právní důsledky. 
24 Michal [1967] upozorňuje, že summa Joannese z Faenza je plagiátem opsaným z Rufina. 
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 Předtím než jakákoliv osoba mohla požadovat očištění soudem, musel k tomu být 

důvod. Pokud osoba podezřelá ze spáchání činu vznesla námitku, bylo protiprávní pro soud 

oficiálně jednat bez zjištění či založení na legitimním obrazu famy publicy [Helmholz 

2001: 96]. Soudcům bylo zakázáno postupovat neověřeně v připisování očištění, první 

kontrolou bylo svědectví jakékoliv osoby předvolané před veřejným soudem, standardem 

bylo, že byl potřeba důvěryhodný hlas několika sousedů. Jakékoliv svědectví při očištění 

však nemohl dosvědčit jedinec, který byl objektem veřejných fám či byl infamis. 

 

1.2.2. Fama jako mechanismus kolektivního hodnocení 
 

 Komunita byla ve středověku stěžejním elementem, individualita jedince jí byla 

ovlivňována a on tak byl silně spjat se skupinou, do které patřil. Jedinec byl důležitý jedině 

pokud patřil k nějaké komunitě, ať už k městské, klášterní, cechovní nebo rodinné, a jeho 

život měl význam, zejména pokud byl zapojen či byl součástí komunitního života. Ve 

středověku existovalo několik autonomních skupin, které koexistovaly a regulovaly samy 

sebe. Neexistoval nejvyšší zákonodárce, právo přicházelo zdola, bylo výrazem sociálních 

bytostí. Souhrny norem a urovnávání právních konfliktů bylo od 12. století zvláště na 

právnících, kteří byli srdcem právního systému a jen oni mohli garantovat jeho funkčnost. 

Právní oblast tehdy byla sféra, která zahrnovala komunitu, jež chránila své členy, ručila za 

ně a přijímala strategie, aby urovnávala konflikty či za jedince vyjednávala. 

Fama, termín používaný zvláště v latinsky mluvících kulturách, znamenala veřejné 

mínění, běžné řeči, čest i pověst, stejně jako slávu, oboje ve smyslu dobrém i špatném. 

Termín fama, vypůjčený z procesního římského práva, figuruje jako důležitý element 

taktéž ve středověkém soudnictví. Byla to natolik důležitá věc, že se soudci i právníci 

svědka ptali, přestože to nebyla jejich povinnost, co rozumí pod pojmem fama a jaká je 

fama obžalovaného. Svědci většinou odpovídali v tom smyslu, že fama jsou věci, které lidé 

říkají, hlas veřejnosti a slávy, to, co je běžně říkáno mezi lidmi o některé osobě. Většinou ji 

tvořilo několik málo lidí, někdy však celá skupina, v tomto případě se užíval pojem magna 

fama. Běžná komunikace lidí tak vytvářela famu, která se používala v soudní síni. Svědek 

ani nemusí mít přímou zkušenost s obžalovaným, stačí jen, aby někdy něco od někoho 

zaslechl. Fama tak byla souhrnným názvem pro jakékoliv veřejné mluvení, které soustavně 

ustanovuje čest, pověst nebo status. V tomto smyslu může být i politická, neboť slouží k 

definování konkurentů v oblasti veřejné, což může být předpokladem pro získání veřejné 

funkce. Fama je tedy něco, co je dáno druhými lidmi, kteří ji ustanovují svým neustálým 
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hodnocením a sdílením onoho hodnocení s ostatními. Co bylo veřejností akceptováno jako 

pravda, bylo akceptováno i v právu. Aspekt famy v souvislosti s osobní reputací musel mít 

obrovský efekt na schopnost lidí žít v komunitě a v souladu s komunitou. Mnoho soudních 

případů v tomto kontextu vypadalo tak, že měla větší šanci na výhru u soudu osoba s lepší 

famou, byť jí byl delikt skutečně spáchán. 

Fama publica byla odlišována od fámy – fáma byla označením pro řeč v soukromí 

mezi několika málo lidmi, ale fama byla kolektivním svědectvím, kolektivním hlasem a 

hodnocením. Z dnešního pohledu by se ale dala fama publica s fámou ve své odborné 

definici připodobnit, neboť fama sloužila jako označení pro hlas veřejnosti [Whitman 

2008: 61]. Fama publica bylo něco, co každý ví, co bylo sociálně akceptováno jako 

spolehlivé [Wickham 2003: 17]. Svědek byl u soudu vždy tázán, co rozumí pod tímto 

pojmem, přičemž odpovědí bývalo, že je to něco, co říká celá veřejnost nebo co říká 

většina mužů. 

 Ve 12. století se fama používala jako obecné vědění, poměrně často tedy jako 

právní termín. Po roce 1250 se stala součástí právní teorie v každodenní praxi, především 

skrze důkazní řízení. Fama, stále častěji však fama publica, někdy i vulgaris et frequences 

fama (běžná a častá pověst), communis fama (obecná fama) nebo consentiens fama 

(souhlasná fama), byla formou vědění. Do protikladu byla dávána s termínem per visum 

(přímé svědectví), které bylo více spolehlivé a bylo odlišováno od per auditum (klevety, 

pomluvy), které nebylo spolehlivé za žádných okolností. 

 Na počátku 13. století se v soudních procesech začal objevovat pojem inquisitio, 

který nahradil dříve používaný pojem accusatio ještě z římského práva. Kvůli tomuto 

posunu byly soudy ustanovovány na publica vox et fama, tj. na základě mínění komunity o 

obžalovaném. V italských dokumentech ze 13. století [srov. Mucciarelli 2013] lze nalézt 

význam fama ve smyslu reputace i slávy nebo veřejného mínění. V době procesu 

zesilování veřejného systému práva a soudnictví nabírala fama na významné a důležité 

roli. Byla to mocná rétorická ikona, jakýsi symbol shody veřejnosti, jakožto i efektivního 

nástroje vládního programu zaměřeného na garantování veřejného dobra trestáním všech 

kriminálních činů a kontrolou trestání deviantního a rozvratného chování. Fama byla 

připojena do jádra regulací, měla vysokou hodnotu pro veřejné mínění jako významný 

důkaz. Italský právník Tommaso da Piperata, navazující na své předchůdce, kteří započali 

zřejmě od roku 1186, kdy je znám první text takové druhu, uvažovat o vlivu a akceptování 

famy jiným než dosavadním způsobem, ve svém spise Tractatus de fama vysvětloval famu 

jako obecné mínění. Důležitým faktem, který se v této době objevil, bylo převzetí pojmu 
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fama jako spouštěče soudních přelíčení [Mucciarelli 2013: 201]. Fama v 13. a 14. století 

nabírá přední pozici v debatách, v reflexích právníků, kteří debatují o jejím charakteru, 

validitě a limitech její reliability a skutečné hodnoty pro obžalobu.  

 Další italský soudce Bartolo da Sassoferrato (1314–1357) rozlišoval dva druhy 

famy – první je fama jedince, založená a vázaná na jeho morální kvality, druhá fama je 

propojena se specifickými skutky, činy či chováním. Fama musí být demonstrována 

významem svědkovy dobré víry a reputace a byla považována za prokázanou, když ji 

většina lidí v rámci komunity potvrdila. Dále popisoval famu jako běžné obecné mínění 

založené na určitém faktu a požadoval, aby svědci v soudním procesu deklarovali, že 

obecné mínění bylo vyjádřeno majoritou a veřejně, tedy skrze vox et fama, spojení známé i 

v inkvizičních výsleších a v jiných právních dokumentech, často jako součást svědectví i 

konečných rozsudků soudů. Osobnost Bartola je velmi zajímavá, neboť právě on 

vyzdvihoval fakt, že k poznání obecného mínění (communis opinio) je potřeba dobře znát 

veřejnost, tedy, že obecné mínění je potřeba poznávat skrze veřejnost a její hlas, vox 

populi. Názory Bartola následoval další významný právník nyní již 14. století Baldus de 

Ubaldi, právě on se nejvíce zasloužil o ustanovení communis opinio [Bettoni 2010]. Ubaldi 

poukazoval na to, že i svědectví bezectných lidí může dát platný podnět i k započetí 

obecného výslechu.   

 Důkazní řízení bylo založeno na centrální roli sousedské famy [Vallerani 2012: 52]. 

Soudce se většinou nespokojil jen s přímým svědectvím, ale zajímaly ho i určité znaky 

nepřímých důkazů, to, co se povídá – klevety, fámy a všechno, co se šušká. Mezi různými 

druhy důkazů, které byly v průběhu soudu brány v potaz, měla fama centrální roli se silnou 

důkazní hodnotou, bylo to něco, co každý ví, co je společensky i právně přijímáno jako 

spolehlivé. Fama jako kolektivní ohodnocení obžalované osoby byla schopna přímo 

ovlivnit způsob i průběh vyšetřování. Vyšetřování pojímané jako hnací síla bylo schopno 

zničit jedince jako takového, což poukazuje na vztah mezi občanstvím a soudem, mezi 

individuálním chováním a integrací jedince do komunity. Fama byla jak odsuzující, tak 

žalující prvek, mohla determinovat to, jaký druh či kolik soudů musel onen jedinec 

podstoupit. Pokud disponoval jedinec bona famou, mohl mu být uložen trest ordálem, 

který středověké právo považovalo za důležitý pro odhalení viny v právním systému 

středověké Evropy a sloužilo jako hlas boží, vox dei.  

 Ve středověkém soudnictví je kladen velký důraz na famu, na její funkci, která se 

ve svém mnohočetném významu stala primárním motorem, hnací silou soudů a byla tak 

základním nástrojem důkazního řízení založeném zejména na nepřímých důkazech 
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[Vallerani 2012: 47]. Soudní jednání bylo založeno na svědectví jedince, který referoval o 

obžalovaného famě, svědectví se ovšem mohlo zvrátit ve lhaní či se úplně vyvrátit jiným 

svědectvím. Nicméně soudce měl takové pravomoci, že mohl vyslechnout svědka bez 

křížového výslechu a sám se rozhodnout, zda odložit či pokračovat v procesu objasňování 

jedincova provinění se a v jeho odsouzení k bezectnosti. 

 Fama ve smyslu reputace byla tvořena sítí vztahů, které předurčovaly postavení 

jedince v sociální integraci a ve stupni jeho přijetí, byla to důležitá proměnná v životě 

komunity, zvláště v době krizí a konfliktů. Fama byla produktem rozličných typů sociální 

organizace, které předpokládaly modely chování ve společnosti a v zákonném 

mechanismu, který přiděloval vedoucí pozice. S tímto dvojitým míněním slávy a reputace 

byla fama vysoce formalizovaným konceptem, který byl striktně ustanoven a 

korespondoval s veřejným chováním, ekonomickým statusem a sociálními vztahy, v 

podstatě tak představoval produkt vztahů moci a solidarity. Zde je vidět značný rozpor 

mezi famou jako dobrou pověstí/reputací a famou jako špatnou reputací. Fama hrála 

velkou roli v předurčování statusu. Lidé se spoléhali na slova či názory druhých i jen pro 

jejich status. A zde vidíme signifikantní roli famy ve středověkém právu – jedincova fama 

byla veskrze úplně mimo vliv samotného jedince, nebyla v jeho vlastních rukou, ale rukou 

ostatních. 

 Popis událostí skrze právní terminologii je to, co vytváří právní skutečnost. Clifford 

Geertz [1983] v tomto kontextu popisuje, že dochází k jakési skeletonizaci skutečnosti, 

tedy k tomu, že skutečnost je popisována tak, aby odpovídala kategoriím, které 

předpokládají právní řád. Geertz ukazuje, že právo je tvořeno především věděním místních, 

je to princip, který se váže k určitému místu, je to stavební kámen sociálního života, 

sousedství a komunity, ve které žijeme. 

 Fama publica je konstituována mluvením o různých tématech, jinými slovy, stojí 

na klevetách, pomluvách a fámách [Wickham 1998: 5]. Fama publica však byla tvořena 

zejména muži, zatímco ženy tvořily spíše famu privatu. Wickham tak rozlišuje mezi famou 

publicou jako právně relevantním termínem, který legitimizovaly i tvořily skupinky mužů 

a které byly pokládány za relevantní a důvěryhodné pro veřejnost a právní sféru, a mezi 

famou privatou, která mohla zahrnovat ženské mluvčí, a která byla rozdílně konstruovaná 

– byla méně formální, méně hierarchická, avšak více zajímavá, ale nebyla podstatou 
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uznávaného druhu obecného vědění, neměla vliv na veřejné mínění25 a na obecné znalosti, 

které byly právně akceptovatelné. 

 Ilustraci toho, jak vypadala ve středověku fama privata, lze vidět v německé právní 

knize ze 13. století, Saském zrcadle (Sachsenspiegel). Latinský překlad je ztracen, takže 

nevíme, zda byl pojem fama v originále obsažen, ale je zřejmé, že právo saské o famě v 

tehdejším slova smyslu pojednává. Fama tedy hrála významnou roli v orální kultuře 

soudních jednání, nicméně byla konstruována a kontrolována zejména muži. Formování 

bona famy a mala famy tak bylo v rukou mužů. Verbální vklad ženy byl těžce 

zredukovaný, v nejlepším mohl být nepřímo sdělovaný poručníkem, v nejhorším byl 

objektem vyvrácení mužem, jehož svědectví bylo privilegované i nad ženským přímým 

svědectvím. Mužský svědek mohl podpořit famu muže obviněného z nějakého činu nebo 

ho jeho vlastní přísaha mohla zprostit obvinění. Muži také byli v pozici, kdy mohli očernit 

každého, zatímco ženy jen sebe samy. Dívky a ženy podle práva musely mít u soudu 

poručníka, neboť samy nemohly svědčit ve věci, o které před soudem mluvily. Co se týče 

pohlaví svědků, byly značné rozdíly v právu té které země. Wickham uvádí, že v 

Toskánsku 12. století bylo nepřijatelné, aby ženy svědčily, stejná situace byla v Německu, 

naopak ve 14. století v Marseille nebo v 15. století ve Florencii měly ženy nepochybnou 

důležitost. 

 Obecně se v pramenech středověku i raného novověku objevuje mnoho soudních 

procesů, ve kterých se objevuje tehdy závažný trestný čin – pomluva (diffamia, i zde je 

vidět základ slova – fama). Klíčovým právním konceptem v procesu pomluvy je fama, 

lokální síť znalostí. Je pravda, že přímé svědectví bylo jediným právně přijatelným 

věděním, ale fama publica k tomu měla blízko, bylo to něco, co každý ví, bylo to sociálně 

přijímané jako spolehlivé a věrohodné. Jenže i přímé svědectví bylo ovlivněno tím, co se o 

daném člověku říká, jeho famou. V soudnictví byla fama vždy vázána na konkrétní osobu 

či událost. Byl to sice abstraktní koncept, ale měl své specifické aplikace. V soudním 

systému byla fama také využívána zákonnými autoritami k ohodnocení spolehlivosti. O 

lidech bylo předpokládáno, že znali famu svých sousedů. Fama je často vnímána jako 

klíčový aspekt sousedských či komunitních vztahů. Ve středověkém pojetí byla fama 

                                                             
25 Ovšem již v pozdním středověku lze doložit strach mužů z klevetění žen, zvláště kvůli jejich zvyšujícímu 
se oprávnění, které jim umožňovalo potvrzovat, vyvracet a autorizovat jakékoliv informace. Ve skutečnosti 
kulturní znázorňování klevetících žen sloužilo k odlákávání pozornosti od zvyšující se mužské obavy ze 
ztráty výlučného utváření a kontrolování informací. Tímto způsobem mohlo docházet k rozlišování fám 
v dnešním slova smyslu, které však stále byly tvořeny muži, a klevet, jež vytvářely ženy [Botelho 2009].  
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všeobecně vnímána a používána ve smyslu místních znalostí, ale znalostí, které byly 

konstruovány i zkreslovány reputací, klevetami i fámami. 

 V českých zemích byla situace podobná. Z nejcharakterističtějších rysů soudního 

řízení byly ordály, boží soudy, v 11. a 12. století byly neodlučitelnou součástí práva, a to 

zhruba do 15. století. Ve středověkém trestním procesu záleželo na tom, zda se obviněný 

musel očisťovat, nebo zda byl usvědčován. Pokud se očisťoval, mohl si pozvat tzv. 

očistníky čili svědky, kteří byli v té době důležitým prostředkem pro to, jak se zbavit 

obvinění a žaloby. Funkce těchto svědků je spíše vyjádřena jejich označením očistníci, 

neboť vypovídali u soudu ne o tom, co sami viděli či slyšeli, ale o tom, že jsou prostě 

přesvědčeni, bez udání důvodu, o vině či nevině obviněného a o pravdivosti či 

nepravdivosti žaloby a toto přesvědčení jsou ochotni stvrdit před osudem přísahou 

[Vaněček 1975: 123].  

 I v české oblasti se objevuje termín fama. Například publica vox et fama se 

objevuje ve zlomku protokolu Fragmenta actorum iudiciariorum o rozepři pražského 

johanitského kláštera u Panny Marie o jakýsi úrok, zřejmě z roku 1402 před soudem 

pražského arcibiskupa.26 Stejný výraz nalezneme v explicitu titulu Registrum (15. století) 

či ve Vitae sanctorum (1380-1400), stejně tak termín bona fama nalezneme v českých 

archivech, a to v díle Sermones zřejmě od Jacobuse de Marchii (?) ze 13. – 14./15. století, 

dále v incipitu Statuta et privilegia Praemonstratensis ordinis (13. – 15. století), souborů 

textů liturgické povahy, zde se mala fama objevuje ve smyslu špatné pověsti některého z 

bratří. Bona famu používá i Jan Hus v Recoomendatio magistri Proice omnia ista (15. 

století). 
 

1.2.3. Diskuze o procesní roli famy: od pravdy k pravděpodobnosti 

 

 Ve třináctém století už probíhala důležitá diskuze o famě a její procesní roli 

[Shapiro 1991: 119]. Obecná fama byla dostačující k zadržení podezřelého a iniciování 

soudního procesu, ale samotná postupem času byla nedostačující k odsouzení či mučení. 

Pouze přiznání nebo svědectví dvou bezúhonných svědků bylo třeba k plnému či právnímu 

důkazu v důležitých kriminálních deliktech. Dostačující a kompletní důkaz v důležitých 

kriminálních záležitostech nebyl vždy dostupný a možný. Dva spolehliví svědci nebyli 

                                                             
26 Fragmenta actorum iudiciariorum. [online]. Dostupné z: 
<http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.phprequest=show_tei_digidoc&virtnum=30&client=&d
d_listpage_pag=11v> [3. ledna 2014]. 
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obyčejně přítomni v porotě a ani doznání nebylo v dohlednu, proto poté následoval 

inkviziční proces, který mohl zahrnovat mučení jako prostředek pro získání přiznání.  

 Teoretikové práva z univerzity v italské Boloni, kde se od 11. století začaly 

studovat Justiniánovy zákoníky, které se staly základem pro přijetí římského práva ve 

středověku, již jmenovaní Piperata a da Sassoferrato, dále např. Gandino, byli první, kteří 

začali o famě publice uvažovat odlišným způsobem. V té době tak rozpoznáváme dva 

druhy famy – první význam ve smyslu reputace jedince obžalovaného z nějakého činu 

(užívány i výrazy opinio či status), na druhou stranu to byla fama činu, tedy názory či 

dohady ohledně důvodů pro spáchání skutku. První fama hrála velkou roli pro orientaci 

soudce v osobnosti jedince v tom, jak ho má vnímat a jak se má následně rozhodovat. 

 Fama stále sloužila jako klíčový prvek důkazního řízení, byla prezentována a 

vnímána jako centrální pro orientaci v soudním systému v Evropě pozdního středověku. 

Zlom nastal u italského právního teoretika Alberta Gandiniho [srov. Vallerani 2012], dle 

něhož fama tvořená pouhými několika svědky není dostatečným důkazem v soudním 

procesu proti osobě, která nebyla veřejně dotčena, proto rozlišuje famu činu a famu jako 

veřejné mínění o určité osobě (rovněž zde použit i pojem opinio). Avšak to, že člověk má 

dobrou famu, neznamená, že nemůže spáchat zločin, nicméně Gandini toto slučuje – podle 

něj člověk s dobrou famou nemůže spáchat zločin, dobrá fama je jakási záruka pro 

nespáchání zločinu. Toto pojetí je v soudním procesu klíčové, protože zločin takové osoby 

tak díky famě nemusí být souzen. Piperata (1253–1282) a Gandini (1245–1310) byli 

současníci, boloňští soudci, oba pracovali v soudnictví s pojmem fama, považovali ho za 

důležitý, avšak vedli spor o to, zda je možné mučit člověka na pouhém základu famy. 

Piperata tvrdil, že spíše ne, Gandini se sklonil k pro, ačkoliv tvrdil, že fama může vést 

k mučení, ale ne k definitivnímu odsouzení a vnímá ji jako extrémní formu nápravy 

aplikovanou v případech zvláště špatné pověsti či obvinění ze závažných činů. Piperata 

sledoval představu, že obviněný by měl být odsouzen pouze na základě 

nezpochybnitelných výpovědí či okolností činu, ale jeho pohled nebyl příliš následován. 

Zdůrazňoval, že o jedinci mohou svědčit jen ti, kteří ho znají osobně, ne pouze z doslechu. 

Tommaso de Piperata definoval famu jako to, čemu lidé obecně věří a předávají to dále 

[Evans 2002: 127]. Podle Gandiniho je fama buď status nezpochybnitelné důstojnosti 

projevený zvyky a právem, tuto definici přebírá od římského právníka Kallistrata 

[Bowman 2003: 103], a rovněž ji vnímá jako posuzování jedince jako člověka [Vallerani 

2012: 106]. 
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 I ve francouzské právní oblasti lze nalézt posun ve vnímání a pojímání famy. Fama 

jako reputace je ve francouzštině častější spíše pod pojmem renomee, bonne renomee (tj. 

bona fama), protikladem je disfame. Philippe de Beaumanoir ve své knize práva z roku 

1283 píše na několika místech o bonne renomee a jak může být ztracena [Akehurst 2003: 

75]. Beaumanoir trval na tom, že svědek musí svědčit o tom, co sám viděl, nikoliv o tom, 

co kdesi zaslechl z druhé ruky. Akehurst uvádí, že v knihách 13. století toho o svědcích a 

jejich svědectvích není mnoho napsáno, vyjma Beaumanoira.  

 Svědectví bylo rozlišováno podle osobních názorů svědků ohledně podané sociální 

identity obžalovaného a mezi svědectvím těch svědků, kteří se koncentrovali na to, jak byl 

jedincův status nahlížen skrze famu publicu et vox. Publica vox et fama byla popisována 

jako osobní pověst a informace či obecné mluvení o ní, tedy nejen to, jak je sociální 

identita jedince popisována druhými, ale taktéž, jak druzí slyší další o témže jedinci mluvit. 

Svědectví tak bylo založeno na tom, co svědek sám viděl nebo si myslel, ale také bylo 

především o obecném mínění o obžalovaného cti či pověsti. Počet osob, které ustanovovali 

famu byl různý a bylo v zájmu soudce ptát se svědků, kdo definuje famu a kolik názorů ji 

konstituuje. Fama tak byla konstituována jako všudypřítomný argument a otázky jí se 

týkající byly kladeny svědkům v každém případě. Fama byla ale překvapivě neúčinným 

důkazem u soudů týkajících se vyšších statusů. V tomto případě Vallerani pojímá termín 

fama publica jako jakousi záruku privilegovaných osob, že nebudou v případě jakéhokoliv 

porušení zákona trestáni a mučeni na základě pouhého rozhodnutí soudu. Sloužila tak 

osobám privilegovaným, kteří měli status privilegium bone fame, jenž jim zaručoval, že 

nemohou být mučeni jen z rozhodnutí soudu bez přímého a hmatatelného důkazu.  

 Při zkoumání záznamů z francouzského vězení ze 14. století Cassidy-Welch [2002] 

nalezla prameny hovořící o vox et fama est v různých svědectvích u soudu. Tento výraz byl 

překládán jako něco, co bylo řečeno či rozhlašováno. V širším a častějším smyslu slova 

však výraz vox et fama znamenal věrohodnost, která byla myšlena ve smyslu věrohodnosti 

vzešlé z veřejného či kolektivního vědomí nebo událostí. Valleraniho definice termínu 

publica vox et fama [Vallerani 2012: 109] je taková, že znamenala mínění, které vyrůstá 

přímo hned na místě činu, kde byl čin spáchán. Publica vox et fama obecně také znamenala 

pověst jedince, rovněž tak fama communis [Donahue 2008]. Někteří komentátoři civilního 

práva popisovali famu jako mínění lidu, které bylo založené na faktech a požadovali, ať 

svědek v soudním procesu deklaruje, že obecný názor byl vyjádřen většinovou veřejností. 

Vox et fama nebyl výjimečný výraz v inkvizičních nebo jiných zákonných dokumentech a 
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často byl používán jako součást závěrů výkazních listů různých stížností, které předcházely 

výpovědím. 

   Ve 13. a 14. století se porota informovala ve věci obžalovaného sama, spoléhala na 

to, co jí kdo řekl či co se od kohosi dozvěděla. Verdikty byly vynášeny na základě toho, co 

bylo považováno za všeobecně známé, za famu publicu, to se zřejmě změnilo v 15. století, 

kdy porotci už nezískávali informace sami, nevyměňovali si je pouze mezi sebou, ale 

poslouchali a porovnávali jim představené důkazy. Člen poroty také nemohl pocházet z 

místa bydliště obžalovaného či nemohl sedět ve více porotách najednou [Shapiro 1991: 

33]. Členové soudní poroty neměli dostatečné vědomosti k tomu, aby posoudili případ bez 

důkazů a veškeré relevantní informace dostávali z několika zdrojů – z přímých důkazů, z 

výslechů obžalovaného, z jeho obhajoby, z otázek soudce atd. Při rozhodování také brali v 

potaz důvěryhodnost vlastní obhajoby [Shapiro 1991: 6]. Jak společnost začala být více 

komplexní a mobilita vzrůstala, jak občanské, tak trestní poroty byly méně familiární s 

fakty a začaly čím dál tím více spoléhat na svědectví přímých svědků27 a na dokumenty, 

které už musely být vyhodnocovány na základě pravdivosti a přesnosti.  

 

1.2.4. Od famy k fámě 

 

 Do 15. století se tedy můžeme setkat s famou především jako s důležitou právní 

kategorií ve smyslu osobní pověsti jedince v jeho širším okolí. Naopak v 16. – 17. století 

lze vypozorovat pojímání famy jako antické bohyně ztělesňující pověst, což jistě souviselo 

s příchodem renesance a jejím návratem k antickému umění, což je zřetelně vidět ve 

výtvarném umění, literatuře, v rytinách přebalů knih aj. Dochází k jasnému rozdělení v 

pojímání různých variant významů famy, které se objevuje až koncem středověku, 

respektive znatelně přichází s renesancí a jejím návratem k antice. Fama je totiž používána 

spíše pro označení pověsti o určitých jedincích. Tak například Fama Fraternitatis (1614), 

neboli Rozenkruciánská pověst, Fama exequialis, Powěst dobrého gména Vrozeného Pána 

Pana Wratislawa z Mitrowic (1613), Fama posthuma Johanis Nepomuceni (1641) 

dokládají význam famy jako pověsti, příběhu o životě jedince. Pojímání famy jako důležité 

                                                             
27 Není bez zajímavosti, že níže zmíněný Bernard Hart [1916], dále např. Robert Buckhout, spatřuje paralelu 
mezi právním svědectvím u soudu a předáváním fámy. V roce 1916 psychiatr Hart tvrdil, že klíč k pochopení 
fámy se nachází v prvcích ovládajících předávání zprávy. Jádro zprávy předávané od osoby k osobě ústně se 
nezmění kvůli manipulaci šiřitele, ale kvůli nevědomé síle a prvkům v procesu samotném. Hart identifikoval 
dva zásadní prvky společné fámě i svědectví – překrucování a stádní pud. Překrucování je podle něj způsob 
pokřivené komunikace a tvrdil, že existují tři mechanismy, které překroucení faktu ovlivňují – selektivní 
pozornost, selektivní vzpomínání a zdůrazňování. 
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a často i stěžejní kategorie v právu či v komunitních vztazích postupně vymizelo a 

působnost a vnímání famy, stejně jako samotný pojem, se změnilo. Co se tedy stalo, že 

začala být pojímána úplně odlišně? Jak se z famy stala fáma? 

 Stěžejní roli v postupující změně vnímání hrála epocha renesance, která s sebou 

přinesla zkoumání a odůvodňování lidské společnosti pomocí rozumu a zkušeností 

nezávislých na náboženských dogmatech. Důležitou postavou v kontextu mínění byl ve 

sledované době Niccolo Machiavelli (1469–1527). Machiavelli respektoval veřejné mínění 

pouze proto, že to byla politická moc, která mohla přinést klid vladaři a státu, nikoliv 

proto, že by pro něj mělo veřejné mínění hodnotu, v jeho očích bylo nestálé, pomíjivé, 

neracionální a potenciálně výbušné. Vládnoucí vrstva si však před veřejností musí dávat 

pozor a ujišťovat se, že poddaní ji mají v úctě, tvrdí ve svém Vladaři. 

V 15. století v Itálii měla doposud velký význam fama [srov. Kuehn 2003]. 

Machiavelli viděl famu na jedné straně jako slávu, dobré jméno28 (reputazione), 

signifikovala podle něj hlasy, které přinášely obecné novinky a zprávy. Ve druhém smyslu 

byla fama synonymem termínu publica voce (hlasu veřejnosti) a fámy (rumore). V obou 

případech byla fama charakterizována všestranností a nevěrohodností událostí, o kterých 

referuje, nicméně autor ve svých dopisech poukazuje na to, že se vždy u famy snaží 

zaměřovat na rozpoznávání jejího potenciálu být či stát se pravdivou. 

Fama se u Machiavelliho objevuje i jako synonymum glorie. Často tato slova 

používá jako nerozlišitelná a zaměnitelná. Protikladem glorie je infamia, ignominia aj., 

famu používá i ve smyslu dobré reputace (buona fama). Ačkoliv fama byla často 

ekvivalentem glorie, někdy mohla znamenat také fámu nebo novinku, příležitostně pak 

znamenala reputaci. Machiavelli říká, že člověk, který se drží respektující společnosti, si 

zaslouží dobrou reputaci, protože společnost, které se drží, je známkou jeho charakteru, a 

to, co z činů jedince pronikne na veřejnost, je publica fama. Nicméně fama měla i 

přívlastek špatný, na rozdíl od glorie mohla být dosažena skrze špatné skutky (Machiavelli 

ale nikdy nemluvil o špatné famě, preferoval výraz infamia, ale často mluvil o dobré famě). 

Ve Florentských letopisech je každý fakt spojený s famou součástí veřejného 

aspektu, veřejný status famy je mezníkem v politické kultuře městského státu. V práci 

Tommasa da Piperaty byla fama vnímána jako ze své přirozenosti veřejná, stejně ji vnímá i 

Machiavelli. Ten sice používá termín publicamente v kontrastu s privatemente, ale 
                                                             
28 Termín fama se všemi jeho významy Machiavelli sám moc dobře znal, četl Tacita. Užívá ho ve svých 
dílech, např. ve Florentských letopisech i ve Vladaři, kde například v kapitole 21 popisuje vládu španělského 
krále Ferdinanda Aragonského, který se stal prvním mezi křesťanskými králi a dobyl si respekt (fama) a 
slávu (gloria).  
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poukazuje na to, že ačkoliv je fama veřejný fenomén, má kořeny v privátní sféře, tedy 

vnímá, že hranice famy nejsou pevné, nýbrž volně prostupné; je součástí veřejného 

prostoru, zahrnuje i veřejné mínění, ale roste v osobní sféře. Proto ve Florentských 

letopisech považuje za nedůležité rozlišovat mezi soukromým a veřejným míněním 

v kontextu, ve kterém je soukromé jasně vymezitelné jako součást politické sféry [Landi 

2012]. Ve Florentských letopisech (II.5) říká, že skrze zkušenosti můžeme vidět, jak 

pochybné je mínění lidu a jak falešné jsou jeho soudy. Machiavelli žil ještě v době, kdy se 

u soudů používala publica fama29, sám ji také zmiňuje jako hlas veřejný, jenž je pro soudy 

dostačující. Soudy politizovaly famu a rovněž tak ustanovovaly absolutní suverenitu hlasu 

lidu, neboť fama sloužila stále ještě jako verbální aspekt veřejného mínění. 

Pro Machiavelliho není mínění atributem moderní veřejné sféry, ale synonymem 

famy ve smyslu reputace. Veřejné mínění, opinione, je koordinováno vladařovým dobrým 

jménem, jeho reputací. Pro Machiavelliho je důležité mínění o vladaři, jeho reputace mezi 

poddanými. Proti vládci, který má u svého lidu dobré mínění a vysokou reputaci, je těžké 

se spiknout či ho napadnout [Wetters 2008]. Taková reputace mu dává ochranu před 

vnitřními spiknutími, konspiracemi či nepřáteli. Machiavelliho opinione se stalo 

rozhodujícím v politické legitimitě a legitimizovalo výkony moci, zvláště ve vládní oblasti, 

chápe ho jako čistě politicko-reprezentační atribut. Slavko Splichal [2000] tvrdí, že něco 

podobného existuje v moderních dobách, u moderních vladařů a diktátorů, a že to 

nesouvisí jen s demokracií, poněvadž i diktátoři získávají svou legitimitu skrze veřejné 

mínění.  

Machiavelli famu nepojímá jako ve středověku, tedy jako kolektivní mínění, ale 

jako pověst, ať dobrou nebo špatnou. Vůbec však o ní nemluví jako o něčem stěžejním ve 

smyslu mínění, pro to používá opinione30. V Rozpravách o deseti knihách Livia Tacita 

(I.58) přiděluje politickou roli nikoliv lidem jako takovým, ale tomu, co si lidé jako celek 

myslí, pro tento jev používá termín opinione universale (např. I.58, Rozpravy), obecné 

reflexi veřejného mínění se ovšem nevěnuje. V té době existoval i často používaný termín 

voce di popolo (hlas lidu), Machiavelli dále používá comune opinione (II.10, Rozpravy) či 

fama o voce31. 

                                                             
29 Florentské letopisy II.13, do češtiny přeloženo Štěpánem Adreasem [1975] jako kolující zpráva. 
30 Slovo opinione se objevuje ve Florentských letopisech 42 x, ale nikdy ne s odkazem na jeho vlastní 
mínění. Většinou odkazuje na střet mezi různými pohledy [Ascoli 2013]. 
31 Quale fama o voce o opinione fa che il popolo comincia a favorire uno cittadino: e se ei distribuisce i 
magistrati con maggiore prudenza che un principe (III.34). V českém překladu Josefa Hajného [1986] jako 
O tom, co bývá příčinou popularity některého z občanů a zda hlas lidu bývá „hlasem božím“.  
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Zajímavé názory Machiavelliho ohledně veřejného mínění lze nalézt v jeho 

Rozpravách o prvních deseti knihách Tita Livia, v nichž se zabývá otázkami vzniku, 

udržení a vývoje republik. Machiavelli z každé kapitoly Liviových Dějin cituje a poté 

analyzuje a předkládá vlastní názor. Zde znatelně dává, na rozdíl od Vladaře, přednost 

vládě lidu a principu volitelnosti. Lid je moudřejší než vláda a jeho podíl na vládě je 

zárukou pokroku. Jak Livius, tak i jiní historici tvrdili, že dav je samolibý a nestálý, jenže 

povaha lidu není o nic horší než povaha panovníků. Machiavelli tímto odmítal názor, že lid 

je nestálý, vrtkavý a nevděčný, ne nadarmo se podle něj říká „hlas lidu, hlas boží“ 

[Machiavelli 1986: 257, Rozpravy I. 57]. Dále uvádí, že veřejné mínění (commune 

opinone) dokáže odhadovat nejbližší události, umí rozlišit pravdu a lež v proslovech 

řečníků a jít za správnějším hlasem. Lid nikdo nedokáže ani přemluvit, ani si ho koupit 

[tamtéž]. Pakliže se na vládě podílí lid, stát dosahuje rychlejšího pokroku. Důvodem je to, 

že lid je méně sobecký a má větší smysl pro obecné blaho než blaho vlastní, je moudřejší a 

ve svém postoji stálejší než vládci sami. Při volbách samotných se lid podle autora 

rozhoduje, komu dát svůj hlas na základě jeho osobní pověsti kandidáta, případně jeho 

otce, takto pak veřejně činná osoba musí dbát na svoji pověst, protože nálady a mínění lidu 

je vrtkavé. Navíc každý občan by měl mít právo před volbou odhalit na veřejném fóru 

jakékoliv skryté nedostatky kandidáta (III.34).  

Nadále je rozlišování mezi významy famy již značně vidět v oblasti ikonografie a 

uměleckého (zvláštně výtvarného) vyobrazování. Ta je nyní zobrazována jako alegorická 

postava znamenající pověst, slávu. Neubauer [1999: 69–71] poukazuje na zásadní katalog 

forem mýtů Iconology Cesara Ripa (1669), jenž je standardním ikonografickým archivem 

doby poukazujícím na velké historické a literární dimenze rozdílných materiálů a motivů a 

poskytuje data pro kartografii antického mytologického světa. Zde je jasně a explicitně 

rozlišováno mezi Rumore a Famou. Rumore zobrazuje muže, válečníka, s přilbou na hlavě, 

bradkou, svalnatým tělem, držícího v ruce šípy, s postojem naznačujícím, že je připraven 

zakročit proti protivníkovi. Fama je zobrazena jako okřídlená mužská postava kráčící 

dopředu, v jedné ruce držící žezlo, ve druhé koně. Oba obrazy podle Neubeuera ukazují 

rozdílné dimenze antických konceptů fámy. Latinská fama, znamenající fámu i pověst, je 

v ikonologii rozdělena na dvě figury, což autor vysvětluje jako proměnu vnímání a 

pojímání fámy, která je ovlivněna kulturním kontextem a jejíž vyobrazení je historickou 

signifikací. 

Fáma svojí rolí ve výtvarném umění přispěla i k rozvoji novin a k novinovému 

zpravodajství jako takovému. Knihtiskaři totiž noviny zdobili různými motivy, prázdná 
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místa zaplňovali dřevořezbami či jinými ozdobnými prvky. Důležitými kódy komunikace 

byly drobné viněty s motivem poslů s trubkami, od 17. století se na nich objevovala 

personifikovaná pověst – Fáma. Ta se ale jako značka periodických novin objevila ze 

všech možných personifikací až jako poslední [Stejskalová 2015: 62]. Fámu jako 

vytrubující hlasatelku tak mohli čtenáři spařit v různých publicistických textech, v letácích, 

v novinách, a to po celé 17. století a i na počátku 18. století. Viněty v tomto období 

častokráte souvisely i s názvy novin, tak např. existovala altonská Die Europaische Fama. 

Fama tak ve zpravodajské oblasti byla vnímána jakožto alegorie novin, ale i jako 

zosobnění Slávy [Stejskalová 2015: 63].  

 Historie moderní famy začíná až s nástupem renesance, kdy byl pojem fama 

používán pro diskurzy politické reprezentace, tj. fama sloužila jako výraz pro věhlasnou 

pověst, slávu či širokou známost (odtud poté pramení výraz fame, famous ve smyslu široké 

známosti mezi mnoha lidmi). Fama byla brána jako široce rozšířená dobrá pověst, sláva, 

byla i tak zobrazována, a to od 15. století jako alegorická personifikace, od 17. století jako 

elegantně oblečená žena (zvláště ve výtvarném umění). Ta fama, která ve středověku 

označovala jak veřejné mínění, slávu, čest, reputaci, pověst, hodnocení aj., se proměňuje 

v tom smyslu, že už neslouží jako souhrnné označení, ale získává novou hodnotu a 

označuje něco jiného, mění se konotace a asociace spojené s jejím významem, tedy nyní už 

označuje pouze pověst. Pro označení mínění začíná převažovat pojem opinio, pro označení 

fámy se přechází k požívání pojmu rumor [Evans 2002: 124]. K úplnému rozdělení a 

odlišení v pojímání mezi famou a rumor dochází až po roce 1600, přičemž v tomto procesu 

hraje velkou úlohu pohlaví – ženy zobrazují pověst (tedy i tu dalekosáhlou ve smyslu 

slávy), muži fámu [srov. Botelho 2009]. 

 V 16. století Giulio Claro (1525–1575), významný italský právník zabývající se 

kriminalistikou, ve své knize Sententiarum receptarum liber quintis konstatuje, že fama již 

ze soudních síní vymizela [Bettoni 2010: 49]. Stěžejní se zdá být proměna právního 

systému, zvláště pak důkazního řízení. Praktiky ve 2. polovině 14. století již poukazují na 

pomalé opouštění spoléhání se soudů výlučně na svědkovu výpověď, což ve 13. století 

nebylo možné, tehdy soudce začínal stání tím, že shrnul výpovědi a výslechy svědků 

z místa činu, aby potvrdil skutečnost činu a pověst podezřelého. Avšak nyní trest 

obviněnému porotci nestanovovali již na základě osobně získaných informací od dalších 

lidí, ale zakládali své soudy na informacích podaných soudem a na přímých svědectvích a 

nezpochybnitelných důkazech, které byly shromažďovány a vyhodnocovány podle předem 

daných kritérií. Od vox dei, tedy hlasu božího, který ztělesňovaly ordály, se soudní systém 
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klonil k vox populi, hlasu lidu, který zastávaly soudní poroty či očití svědci. Zde lze vidět i 

posun od iracionálních důkazů k těm racionálním, kterými byly například očití svědci, 

písemnosti nebo soudní znalci. Dále je znatelný posun v pojímání důvěryhodnosti 

samotným soudem, neboť důraz se posouvá od spolehlivosti jedince k důvěryhodnosti 

faktů. S tím souvisí i posun famy (ve smyslu cti, osobní pověsti) od něčeho čistě 

komunitního k individuálnímu. Člověk se dříve neorientoval podle svých vlastních znalostí 

a schopností, ale dle orientace a tradic společenství, dle kolektivních dispozic a představ, 

z čehož také čerpal vlastní přesvědčení o pravdivosti nebo lživosti. Pravda byla to, co za 

pravdu považovala komunita. Posunem se však fama dostala čistě do jedincova působení a 

jeho vlastního vlivu. Jedinec se sám hájil, sám utvářel a udržoval vlastní famu, namísto 

toho, aby zdrojem jeho famy byla komunita, vztahy v ní a svědectví druhých. Fama jako 

síť lokálních kolektivních znalostí ustupovala do pozadí, již v 15. století nesloužila jako 

přímý a plný důkaz a byla relevantní jen u některých deliktů. 

Jak už bylo řečeno, důležitou roli hrála přeměna soudního systému. Soud se od 16. 

století začal spoléhat na pouhá fakta [Shapiro 1991; 1994]. V tomto přerodu hrála 

důležitost zvláště filozofie a vědecký fakt jako takový a jeho vznik. Koncept „matter of 

fact“ se v právu objevil dlouho předtím, než byl ustanoven ve vědecké oblasti, ve filozofii 

přirozeného práva, v přirozeném faktu (posun od práva k filozofii přirozenosti a od 

lidského faktu k přirozenému faktu). V tomto procesu pak filozofové kladli důraz na 

důkladnost, svědectví a usuzování [Shapiro 1994: 239–240]. Shapiro dodává, že není 

vůbec překvapující, že v této proměně hrál důležitou roli Francis Bacon. Ten byl totiž 

praktikem práva a soudcem obeznámeným s právními procedurami, ale i s přirozenou 

filozofií a soudnictvím. Bacon tvrdil, že důkladně ověřená fakta přirozené historie 

poskytují základ pro přirozenou filozofii, ovšem s tím, že přirozená historie by se měla 

vyvarovat spoléhání se na fámy a vágní pověsti a namísto toho by měla klást důraz na 

právní důkazy [Shapiro 1994: 240].  

 Pokud byl středověk bohatý na procesy, kde hlavní roli hrála fama jako lokální síť 

znalostí o jedinci, nyní se soudní procesy vyznačují zvyšující se měrou bránění se proti 

újmě na cti, tzv. defamatizaci.32 Ty naplno propukají koncem středověku či počátkem 

raného novověku a jejich počet byl enormní. Dülmen uvádí, že tehdy nic nebylo cennější 

než dobrá pověst, bezúhonnost a čest. I tehdy byla pověst předpokladem pro dobré 

                                                             
32 Dülmen poukazuje na zvyšující se počet procesů proti nactiutrhání zejména od 16. století. Nicméně 
poměrně značný nárůst soudů tohoto druhu je vidět již ve 2. polovině 15. století v Anglii, který se rovněž 
stupňuje v následujících stoletích [srov. Kamensky 1999; Capp 2004]. 
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sousedské vztahy, pracovní úspěchy, mezilidské vztahy nebo i pro získání lepšího místa a 

zvýšení statusu. Pověst se soustředila kolem těch samých věcí jako ve středověku, avšak 

byla čistě v poli působnosti jedince, který si ji bránil a chránil. Avšak i zde pro čest 

jednotlivce bylo určující mínění ostatních. Důvodem, proč měla pověst takovou váhu, byly 

škodlivé následky klevet a pomluv – „vše muselo být řečeno a nic nezůstalo skryté. 

Klevetění bylo součástí zábavy, všem zaručovalo soudržnost. (...) Nikdo si nedovolil 

klevety ignorovat“ [Dülmen 2003: 8].  

 Zatímco monografie a prameny o fámě v dnešním slova smyslu jsou ve středověku 

dosti skoupé, ojediněle v pozdním středověku, ale zejména v raném novověku je fámě 

věnována velká pozornost. Dokládá to značné množství publikací věnovaných tématu fám, 

klevet a samotné orální kultuře33 obecně [srov. Fox 2001; Capp 2004; Cressy 2010; 

Phillips 2007], přičemž v dobových pramenech nacházíme explicitně řečeno, že něco 

je/byla fáma. Klevety, fámy, nepotvrzené informace hrály ústřední roli při tvorbě 

veřejného mínění i nadále, avšak ze soudních síní byly pro svoji nedůkaznost odstraněny, i 

nadále byly něčím veřejným, ale ne právně relevantním, neboť v právu začalo být 

rozlišováno mezi přímým svědectvím, relevantní informací a něčím co se jen tak říká – 

klevetou nebo fámou. Fáma v dnešním slova smyslu samozřejmě existovala vždy, avšak 

byla vnímána jako hodnotná relevantní informace, až s přelomem 15. – 16. století začíná 

být jasně ohraničována a vnímána jako fáma. 

 Další důležitost tkví v soukromé sféře, jež se čím dál tím více vymezovala oproti 

veřejné, čímž se zvyšovala tendence „mluvit na správném místě“, tedy doma mluvit 

otevřeně, na veřejnosti se kontrolovat. Hodnotné mínění bylo sociálně konstruováno a 

začínalo být ohraničeno morálními a právními restrikcemi a nařízeními34, které byly řízeny 

centralizovanou společností. Veřejně tak důvěra v regulované mluvení postupně 

ustupovala podezření ohledně jeho spolehlivosti. Tím, že se vědělo, že na veřejnosti se 

muselo mluvit korektně, lidé přestávali věřit tomu, že je to pravdivé a vznikalo tak 

podezření ohledně důvěryhodnosti toho, co se říká. To způsobovalo jednak strach z 

osobních hovorů na veřejnosti, ale také to bezpochyby vyvolávalo změny ve způsobu, jak 

lidé vnímali sami sebe i druhé, minimálně pak na veřejnosti. Větší sociální komplexita a 

zvyšující se institucionalizace, která byla doprovázena růstem státu, pravděpodobně 
                                                             
33 I na počátku novověku probíhala výměna informací zvláště ústně. Ačkoliv vzrůstal vliv tištěných médií, 
většinová společnost nadále komunikovala primárně ústně, a ačkoliv měla přístup k psaným textům, raději 
získávala informace během ústní komunikace či posloucháním druhých.  
34 Tak například v roce 1555 byla v Anglii zavedena nová legislativa, která navrhovala tvrdé tresty či pokuty 
za klamavé a pomlouvačné informace, fámy či průpovídky proti vládě, lordům, králi a jeho rodině [Fox 
2001: 337]. 
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působila na větší zprostředkovávání ve vztazích mezi lidmi spolu s oficiální obezřetností 

ohledně mluvení, tedy – lidé si čím dál tím více dávali tzv. pozor na jazyk [Fenster – Smail 

2003: 214]. 

 V neposlední řadě mělo jistě vliv i samotné pojímání veřejného mínění jako 

takového, neboť pojem veřejnosti se radikálně měnil zvláště mezi 17. a 18. stoletím. Lid a 

jeho mínění, tvořící základ famy publicy, se pro politickou a veřejnou sféru stal 

nedůležitým. Samotnými dobovými autory byl lid z nově pojímané veřejnosti vyřazen, a to 

pro svoji neosvícenost a neschopnost myslet racionálně a uvažovat jasně [Madl – Tinková 

2012]. Mínění kolektivu, tj. fama publica, se tak stává opakem mínění veřejného, tj. 

mínění politické veřejnosti etablující se dle Habermase [2000] v 18. století, které bylo 

založeno na rozumu, čímž bylo odsunuto za hranice mínění, které bylo akceptovatelné a 

vlivné. 

 

1.2.5. Shrnutí vztahu fámy a mínění  

 

Klevety a fámy hrály důležitou roli i ve formování mínění středověkého lidu. To 

hrálo zásadní roli především u soudních přelíčení. Veřejné mínění bylo jak důležitým 

hlasem lidu, tak i strážcem obecné shody, nositelem sociálních norem a institucí, který 

dohlížel na sociální adaptaci obyvatelstva. Středověké právo převzalo pojímání termínu 

fama, ta pak v právu jako obecné mínění hrála velmi významnou roli v soudních 

procesech, sloužila jako kolektivní hodnocení či lokální síť znalostí, a ovlivňovala tak 

život středověkých komunit i jedinců.  

Fama do konce 15. století označovala obecné mínění, přičemž hlavní důležitost 

měla v komunitních vztazích jedince, kde hrála hlavní roli v jeho pojímání komunitou a 

v komunitním mínění o něm samotném, fungovala jako lokální síť znalostí. Od 16. století 

se ovšem mění asociace s ní spojené, nyní už označuje spíše pověst. Pro označení mínění 

se začíná přecházet k pojmu opinio, pro označení fámy k rumor, přičemž dochází 

ke znatelné distinkci v tom smyslu, že opinio se mění z nehodnotného, nepodstatného 

mínění v relevantní mínění, které je spolehlivé, hodnotné a je na něj brán zřetel, naopak 

důležitost famy mizí.  

Významnou roli v tomto posunu vnímání jistě sehrála proměna právního systému. 

Soud upouští od spoléhání se na famu a již dbá na přímé svědectví, správné vyhodnocování 

důkazů dle předem určených kritérií, nefamiliární poroty, přesun od komunitního 

k individuálnímu – jedincovu famu netvoří komunita, ale tvoří si ji sám (to je vidět na 
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znatelném nárůstu soudních procesů na ochranu cti) aj. Další roli jistě sehrálo explicitní 

označování určité informace jako fámy, tedy nyní, od 16. století, je fáma jasně ohraničena 

a vnímána, do této doby to byla relevantní informace, která od skutečné fámy šla stěží 

odlišit. To jistě souvisí s postupným vymezováním soukromé a veřejném sféry, kvůli 

čemuž existovala tendence mluvit na správném místě a dávat si pozor na jazyk.  
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1.3. Orální kultura v novověké Evropě: fáma a kleveta jako 

hlavní komunikační prostředky 

 

1.3.1. Mínění lidu a obavy autorit z jeho moci 

 

Klevety, fámy i fama byly populárními prostředky komunikace v raně novověké 

Evropě. Ačkoliv byl znatelný nárůst tištěných novin, veškeré novinky a zprávy byly šířeny 

především ústně, neboť většina populace preferovala komunikaci ústní před psanou 

formou. Stále ještě to byla kultura primárně založená na mluvení, navíc ústně sdělované 

zprávy často mívaly větší důvěryhodnost než informace tištěné, nehledě na to, že tištěné 

byly oproti ústně sdělovaným zpožděné [Horodowich 2012].  

Informace se tak v komunitách šířily skrze fámy a klevety. Jedinci se jimi silně 

zabývali, jejich atraktivita a zájem ovšem mohl tkvět také v tom, že často bývaly i 

pravdivé. Pověst komunity i jedince byla neustále tvarována a znovu ustanovována 

míněním a komentáři těch, kteří žili kolem. Klevety hrály klíčovou roli v utváření 

komunitního mínění. Jednak byly informativní, sloužily pro výměnu názorů, ale rovněž 

byly komunitním poutem, neboť již svou povahou mohly ovlivňovat zahrnutí do komunity. 

Hodnotící klevety byly totiž mocnou zbraní, definovaly a potvrzovaly sociální hodnoty 

komunity, ovlivňovaly obchody, život, členství v komunitě, sousedské vztahy. Fámy a 

klevety byly v raně moderních komunitách mocnými silami. Horodowich poukazuje na 

jasnou skutečnost, že jedinci měli pro tento druh informací slabost. Jednak fungovaly jako 

informační kanál, ale často i jako odplata, které nebylo možné dosáhnout pomocí práva, 

jako zbraň bezmocných, neboť neustále formovaly běžnou pověst jedince (dříve famu 

publicu), přičemž i v 16. a 17. století hrála fama publica velkou roli, ovšem již se jí tak 

neříkalo, nyní už to byla common fame, obecná pověst [srov. Capp 2004]. 

Klevety v novověkých komunitách sloužily jako sociální kontrola, která se 

realizovala skrze vazby jedince k jeho blízkým či k jinak pro něj společensky relevantním 

osobám. Socializovaný jedinec totiž raději preferoval konformní chování, aby jeho 

stávající společenské vazby nebyly narušeny. Pro člověka jakožto společenskou osobu jsou 

vztahy s ostatními členy společnosti důležité, stejně jako jejich mínění o něm samém. Totiž 

skutečnost, že je jedinec klevetami nebo komunitním míněním označen jako narušitel 

norem, má velký vliv na jeho další případnou sociální participaci a na jeho pověst v dané 

komunitě. Právě kleveta byla základním prvkem formální sociální kontroly v tradičních 
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společnostech, kdy byl prakticky celý jedincův život prožit v komunitě známých lidí, jeho 

život, i ten soukromý, probíhal před očima ostatních členů komunity.  

Mluvená řeč byla obecně vnímána jako fascinace, přesto však byla i zdrojem 

strachu. V mnoha novověkých textech byly vyzdvihovány výhody jazyka, ale na druhou 

stranu v nich byla kritizována jeho vzpurnost. Jazyk reprezentoval nejlepší a zároveň 

nejhorší možný prostředek komunikace a byl vnímán jako oboustranně břitký meč, neboť 

jednak byl schopen stmelovat a ochraňovat komunitu, ale stejně tak byl schopen leccos 

zničit, právě proto byl vnímán jako nebezpečný. Řečové projevy jako nadávání, klení, 

pomlouvání, rouhání, očerňování, stejně tak jako klevety, případně fámy, zvěsti atd., byly 

často považovány za tu část raně novověké moderní komunikace, která může zničit 

jedincovu čest, pověst, stejně jako autoritu vládců, králů či jiných vládnoucích osob. Právě 

z tohoto důvodu bylo mluvení obecně námětem intelektuálních, sociálních i politických 

zájmů, mluvený jazyk budoval i reflektoval sociální řád, přestože ho často podrýval.  

Zájem autorit se točil zvláště kolem zvyšující se míry ústně šířených informací, 

zkreslených zpráv, fám o záležitostech státu či dle nich nebezpečných fám, které mohly 

vyvolat paniku či rozbouřit obyvatelstvo. Například v Anglii byla v roce 1555 přijata 

legislativa, jež ukládala tvrdé tresty a pokuty za šíření falešných, podvratných či 

hanebných zpráv, fám a různých povídaček namířených proti lordům, králům či členům 

královské rodiny [Fox 1997]. Vrchnost se totiž obecně mínění lidu obávala, nejvíce pak 

právě vlivu a možných důsledků šířících se fám a klevet. V jejích očích byl lid vnímán 

jako naivní, lehkověrný a náchylný důvěřovat všemu, co zaslechl, náchylný k ukvapeným 

soudům, případně jako neschopný pochopit pravou podstatu věcí a uvažovat zdravým 

kritickým rozumem.  

Vrchnost se v 16. století jednomyslně soustředila na šíření takovýchto neurčitých, 

vágních povídaček, které chtěla zachytit a zamezit jim. Během 14. a 15. století jsou 

znatelné diskurzy o nebezpečných řečech, které byly natolik zpopularizovány, že se ho 

ujali i autoři poezie, balad, her či ilustrovaných manuskriptů, dřevěných či kamenných 

rytin, obrazů v kostelech, na zdech i v oknech. Literatura a umění 14. a 15. století ukazuje 

zájem o řeč obecně nebo o její nástroje – ústa a jazyk. Ústa jako vstup do pekla byla často 

zobrazována na nástěnných malbách či v okenních vitrážích, sloužila jako ilustrace 

manuskriptů či různých her. Obrazy se zobrazením úst jako pekla jsou sice známy již od 

11. století, ale nejrozšířenějšími se staly až ve století patnáctém.  

Zájem o moc jazyka běžného lidu najdeme už dříve, především v církevních a 

světských textech. Sandy Bardsley [2003: 147] tak například zjistila, že v letech 1275–
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1276 anglické předpisy důrazně zakazovaly šířit fámy a pomluvy týkající se krále nebo 

příslušníků vyšší třídy. Edwin Craun [1997] poukázal na to, že ve 13. a 14. století lze 

doložit zvyšující se zájem o moc mluvení, zvláště v kostelech. Jeho zájem se soustředil na 

církevní a sekulární texty. Ve 14. století byl diskurz šířen nejen od kleriků k laikům, ale 

také mezi těmi, co neuměli číst a mezi neelitou. Craun dále ukazuje, že pozdně středověký 

diskurz o ďábelském mluvení byl ustanoven právě v kostele. Během pozdního středověku 

kompetence soudů, co se týče zločinů spáchaných mluvením, byly upevňovány sériemi 

zákonů proti zradě a proti fámách a lžím o aristokracii.  

V tomto období se setkáváme s autory, kteří v dobových dílech 16. a 17. století 

reflektují hříchy jazyka, hříchy mluvení. Například autoři alžbětinské Anglie uváděli, že 

jazyk je zdrojem hříchu, nástrojem satana. Jazyk i hlas byly považovány za pro společnost 

přínosné, rovněž tak zničující. Autoři zde už jasně reflektovali problematiku fám, klevet i 

jiných nebezpečných či podvratných řečí. Zvláště ženské jazyky byly vnímány jako 

nebezpečné nástroje. Právě jedním z hříchů jazyka bylo i šíření fám. Fámy byly vnímány 

jako natolik závažné, že byly i právně regulované. Důvodem bylo to, že se často týkaly 

majestátu nebo politiky státu. Šíření fám proti králi mohlo být považováno i za velezradu a 

za šíření fám proti vrchnosti se mohlo jít i do vězení, proti takovým druhům sdělení byla 

v Anglii mocná legislativa35 [Cressy 2010]. Adam Fox [2000: 405] ukázal, že až do konce 

18. století autority státu i církve opakovaně varovaly lid, aby se vyvaroval politických 

debat, protože takové záležitosti jsou nad jejich hlavu a nemohou jim rozumět a nic jim do 

nich není. Koncem 17. století však dle Foxe lid takovýchto varování nedbal a začal se 

zajímat o jakékoliv informace a následně vyjadřoval své mínění.  

Podobný právní přístup k mínění lidu jako v případu Anglie lze najít i v českých 

zemích, kde zločiny šly páchat i „nepoctivými a velmi hanebnými řečmi a psaními“ 

[Vaněček 1970: 199]. Byla trestána i letáková agitace proti stavům a vládě. Vzhledem 

k tomu, že v době 16. století bylo časté své názory vyjadřovat na různých „zrádných, 

nešlechetných a hanlivých“ cedulích, vznikl zákon tzv. zrádných cedulí, přičemž se trestalo 

jak autorství, tak i rozšiřování, a to pod výhružkou trestu smrti [Vaněček 1970: 200].  

V tomto kontextu se pojem fama ve smyslu fámy objevuje i v papežských bulách či 

v jiných jejich výnosech v 16. století. Tak například Bulla contra famigeratores, neboli 

bula „proti šiřitelům fám“, z roku 1572 byla vydána z toho důvodu, že papežové 

odsuzovali benátské noviny Avvisi di Roma pro jejich podle nich nepřijatelné nové 

                                                             
35 Například v roce 1642 nabyl platnosti Zvláštní zákon o nezákonném tisku a o potlačování všech lživých a 
pohoršivých tisků. 
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způsoby [Stejskalová 2015: 46]. V 16. století začali papežové brojit proti ručně psaným 

letákům, často obsahujícím informace o nich samotných, což se jich dotýkalo a nelíbilo se 

jim to. Ručně psané letáky, známé pod několika názvy, např. avvisi či etungen, byly 

nejrychlejším a nejúčinnějším prostředkem komunikace od roku 1500 do roku 1700, byly 

předchůdcem pozdějších tištěných novin. Původně sloužily evropským ambasadorům a 

jejich komunikaci, ovšem brzy si našly cestu i mezi ostatní vrstvy tehdejší společnosti. 

Ovlivňovaly veřejné mínění, které se v tomto století plně etablovalo [Infelise 2002: 212]. 

Oficiální zájem o problematiku spojenou s psaním falešných zpráv (neboli šířeji 

celkově proti novinářům jako takovým) započal s nástupem Pia V. a jeho bulou ze 17. 

března 1572 s názvem Constitutio contra scribentes, exemplantes et dictantes monita vulgo 

dicta avvisi e ritorni. To, že bylo velmi obtížné postihnout takto ohrožující zprávy, tedy 

šíření falešných zpráv, dokazuje i bula Řehoře XIII. Ea est, Contitutio contra 

famigeratores et menantes z 1. září 1572. Obě tyto buly byly v podstatě o veřejném 

kritizování takovýchto zpráv. Pius V. ve své bule konkrétně vyhlásil, že se nikdo nesmí 

opovážit vytvářet, diktovat, psát, kopírovat, držet nebo šířit jakékoliv urážející psaní nebo 

dopisy plné rad, jež se nazývají ‚ĺettere di avisi‘, neboť obsahují urážlivé, zostuzující útoky 

na pověst a osobní čest“ [Pettegree 2014: 112]. I Sixtus V. šel ve stopách svých 

předchůdců proti pisatelům zpráv svým výnosem z 12. října 1586 [Testa 2010: 7]. Dané 

výnosy papežů ve své podstatě trestaly pomluvy, skandální a lascivní psaní, přičemž autoři 

byli zavíráni a trestáni, třeba jen pro to, že napsali zprávu o papežově špatném zdravotním 

stavu [Infelise 2002: 215].  

Ovšem tyto informační letáky – avvisi – byly základním zdrojem důvěryhodných 

informací pro ty, kteří potřebovali vědět a být informováni a kteří si mohli dovolit platit 

předplatné [Pettegree 2014: 97]. Byly to tedy komerční letáky plné informací, začínaly 

například tím, že podávaly zprávy z konkrétního místa v konkrétní době, přičemž uváděly i 

další souvislosti, informovaly o událostech v širším okolí daného místa. Oproti 

diplomatickým depeším, které taktéž popisovaly události na daném místě a v čase, ovšem 

spíše z hlediska politických priorit diplomatovy rodné země, přistupovaly avvissi 

k událostem zcela neutrálně. Jejich hodnota tkvěla právě v tom, že byly všeobecně 

považovány za důvěryhodný zdroj informací, v tom tkvěla jejich prodejnost a 

obchodovatelnost.  

Povaha těchto letáků se však místo od místa měnila. Například v Římě byla 

tendence popisovat více soukromí známých osobností ve městě, tedy poskytovat klevety, 

detailní zprávy ze soukromí. Zatímco v 16. století hrály hlavní roli v informační kultuře, 
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v 17. století se už stávaly méně a méně důležitými. 

Po roce 1700 anglická společnost zakoušela rostoucí míru tištěné produkce – novin, 

časopisů či satirických tisků –, jejichž primárním publikem byla vzrůstající střední třída, 

tedy lidé se získaným respektem díky svému majetku a penězům, v podstatě tedy 

měšťanská veřejná sféra, která byla spojována se čtením a psaním. V tu samou dobu 

nastaly zásadní podmínky – industrializace a urbanizace –, které vznik a rozšíření této 

vrstvy umožnily, navíc anglická vláda tehdy již byla díky tisku v kontaktu s veřejným 

míněním a lid se tak mohl o své vládě dozvídat cokoliv. Nicméně stále ještě nebylo veřejné 

mínění lidu bráno politickými elitami naplno v potaz. Ulice byla považována za místo, kde 

se rodily a byly sdíleny nepravdivé pověsti, různé novinky a klevety, které údajně zajímaly 

služebnou část populace, postrádající jiné zdroje informací [Stejskalová 2015: 101]. Na 

ulici byly novinky šířeny zejména ústně, byly považovány za neověřené, o to více 

zajímavé, ovšem často s nádechem poplachu. Habermas [2000: 127] ukazuje příklad 

Anglie, kde v 70. letech 17. století pokládala vláda za nutné vydat prohlášení proti 

nebezpečí kavárenských rozhovorů. Kavárny totiž byly pokládány za ohniska politického 

neklidu, v očích vládnoucích vrstev se zde lidé scházeli, aby kritizovali a hanobili činnosti 

státu, kterým nerozumí. Nicméně za půl století se anglický parlament proměnil v orgán 

veřejného mínění, rozvažující publikum přebralo funkci politické kontroly. V roce 1792 se 

tak v anglickém parlamentu hovoří již naplno o public opinion, nikoliv jako doposud o 

vulgar či common opinion. 

 

1.3.2. Genderově pojímaná komunikace: fámy a klevety 

 

Původ spojení žen s klevetami (anglicky gossip) můžeme hledat v etymologii. 

Původně dané slovo znamenalo něco úplně jiného než dnes, a sice kmotru či kmotra, to jest 

bylo bez jakékoliv genderové konotace. Výraz se ovšem začal aplikovat téměř výlučně na 

ženy, konkrétně sloužil pro popsání blízké ženiny přítelkyně. Výraz byl užíván i 

samotnými ženami právě když hovořily o svých přítelkyních [Capp 2004: 51]. Vývoj 

pojmu lze osvětlit v těsné souvislosti s rozením dětí, což byla v životech tehdejších žen 

stěžejní záležitost. Posun smyslu slova je vysvětlován tak, že těsné citové pouto ženy 

s kmotrou jejích dětí umožňovalo otevřeněji během hovoru vyjadřovat informace o 

soukromí a vlastním životě. Angličtí etymologové tak vysvětlují posun ve významu 

povídáním žen, které se shromažďovaly u ženy, která byla těsně před porodem [Rysman 

1877: 176–180]. Pro tehdejší ženy byl u porodu hlavní právě podpůrný systém známých a 
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přítelkyň a tento okruh přátel byl téměř pro každou domácnost zcela zásadní, protože ženy 

se prakticky permanentně obracely na své přátele či sousedy s prosbou o radu nebo o 

pomoc, při čemž si mezi sebou vyměňovali novinky.  

Proč ale slovo dostalo tak pejorativní konotaci? Proč bylo a dodnes je asociováno 

výhradně se ženami? A co s tím mají dočinění muži? Společnost sledované doby byla silně 

patriarchální a její politický, sociální, ekonomický, náboženský i kulturní život byl 

dominantou mužů. Ve všech ohledech byly ženy podrývány, marginalizovány, 

znevýhodňovány nebo vylučovány. A právě v této patriarchální společnosti má původ 

asociace žen s klevetami. Ženské klevety byly totiž projevem jejich vzájemné solidarity, 

protože byly důsledně odsouvány do pozadí od každé veřejné činnosti, tedy neměly ani 

právo vyjadřovat se k veřejným záležitostem. Klevety lze tak v tomto směru vnímat jako 

právo žen, neboť to, co jim muži upírali, vyjadřovaly jinak, skrytě, mezi sebou samými. O 

to více pak diskutovaly nejen o veřejných záležitostech, ale i o skryté tváři obce, o okolí, o 

soukromí ostatních lidí, skutečně klevetily. Můžeme to vnímat i tak, že když jim muži 

vzali právo zúčastňovat se veřejného života, ze svého soukromého života učinily věc 

veřejnou. Tím jim zůstal trvalý návyk, který ale historicky vznikl tím, že je muži vyloučili 

ze svého života [Meyer Spack 1985; Snyder 2003].  

Muži dané doby veskrze souhlasili, že tichost je největší ženskou ctností 

[Horodowich 2005]. Klevetění bylo připisováno pouze ženám, ty taky byly vnímány jako 

permanentně klábosící a celé dny trávící tlacháním a šířením prázdných řečí. Klevety byly 

nahlíženy jako součást ženské přirozenosti, neboť ženy měly více času na to, aby sdílely a 

šířily klevety, ale také musely být umlčeny, aby byla ochráněna mužova reputace, přičemž 

právě zde je spatřována příčina obav mužů z moci ženského mluvení a z jejich vyjadřování 

mínění. 

Fama jako osobní status byla rozlišována od famy jako záležitosti obecného vědění. 

Běžná řeč zahrnující i klevety a fámy byla základem statusu, ale i svědectví. Kuehn [2003] 

toto pojímání vidí i v 15. a 16. století. To potvrzuje i de Vivo [2007], jenž ukazuje, že i na 

počátku 17. století v Benátkách byly ženy považovány za klevetící, zatímco muži ne. Slova 

patřila ženám, činy mužům. To, co Wickham ukazuje již ve 12. století, přetrvává až do 

počátku 17. století (ovšem v populárních názorech se udržuje i dnes), kdy fámy veřejné 

mínění tvořily. Tento znatelný zásadní rozdíl přetrvávající od středověku ukazuje, že 

mluvení bylo rozdělováno pohlavím, tedy že muži i ženy často používali rozličné řečnické 

strategie. Je tak poukazováno na to, že klevety a fámy, typicky asociované se ženami, byly 

ovládány muži jako politické nástroje.  
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Klevety a fámy měly v raně moderní době distinktivní genderové implikace. Na 

rozdíl od dneška, kdy jsou často chybně používány jako zaměnitelné pojmy, tehdy byly 

termíny používány odlišně. Jedinci je používali nejen rozdílně s ohledem na gender, ale 

také odlišně směrem k informační autoritě. V 16. století hrála v komunikaci hlavní roli 

fáma, protože s objevením nových způsobů šíření zpráv a dopadu obav z autorizování 

takových informací jako důvěryhodných se stala naléhavou záležitostí v kulturní produkci. 

Bylo znatelně rozlišováno mezi fámami, které byly připisovány mužům, a klevetami, které 

vytvářely svým mluvením ženy. Fámy šířené muži však pro muže samotné znamenaly 

mnohem větší potíž než jen klevety šířené ženami. 

  Spolehlivé a důvěryhodné informace se zdály být na první pohled mužskou 

záležitostí, protože vyžadovaly znalost pravdy. Mužská informační autorita byla záležitostí 

muže schopného doslechnout se a poznat pravdu a rozlišovat tak mezi hodnotnými 

informacemi hodných zřetele a nepodstatnými klevetami. Právě tato schopnost získávat 

informace z doslechu se stala důležitým prostředkem pro nové rozmýšlení o mužské 

informační autoritě. Vztah mezi pohlavím a posloucháním v raně moderním období je 

svázán s tradiční reprezentací fámy nebo famy. Tímto problémem, tedy genderem a 

informační produkcí a recepcí, se zabývá Keith Botelho [2009]. Ten poukazuje na to, že 

muži často projektovali vlastní obavy z klevetění jich samých do osočování žen, což 

dorostlo do té podoby, že ženské mluvení bylo považováno za rušivé, zatímco to mužské 

bylo informační autoritou. Tedy: klevetili i muži, ovšem svalovali to na ženy. 

Mužská reputace totiž závisela zejména na jiných mužích a muž, který poslouchal a 

šířil fámy a klevety, přispíval právě k obavám o samotnou podstatu mužství a jeho 

informační autoritu. Muži se obávali fám a klevet právě kvůli tomu, že do nich byli sami 

zapojeni, obávali se, že klevetění, které navenek přisuzovali ženám, podráží jejich mužství. 

Paradoxní tak je, že mužské mínění bylo nezbytné pro šíření mužovi slávy a reputace, 

jenže to samé mínění mohlo způsobit podrytí mužské autority či úpadek jeho prestiže. 

Kulturní zobrazování klevetících žen poukazuje na to, že navenek se pozornost soustředila 

pouze na ně, nikoliv na muže, jenže ve skutečnosti bylo asociování žen s klevetami 

signifikantní obavou mužské informační autority ohledně ztráty informační kontroly či 

záruku autorizování informací.  

Klevety mají tendenci být intimní a lokální, oproti fámám, které mají širší 

společenský dosah a sociální implikace. Takže jakmile ženské klevety a jejich šíření 

vyvolávaly zájem mezi muži, mužské generování polopravd a fám ustanovovalo mnohem 

větší hrozbu. Botelho [2009] tímto reinterpretuje fámu tím způsobem, že ji považuje 
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výlučně za mužskou doménu a vnímá ji jako ekvivalent ženské klevety. Muži sice byli 

vnímáni jako informační autorita, jako výhradní představitelé autorizovaných informací, 

ale zákonitě docházelo k jejich selhávání, tedy i oni byli náchylní důvěřovat nepodloženým 

informacím, a tím více jimi byly fámy a klevety nahlíženy jako nebezpečný prostředek k 

podrývání tradiční definice mužství jako modelu informační autority. Jenže právě muži a 

jejich obavy z promluv tohoto druhu destabilizovali svoji vlastní informační sílu tím, že se 

zaplétali právě do takovýchto druhů ústních informací, což bylo vždy pokládáno za 

aktivity žen. 

Ženský jazyk byl vnímán jako neposlušný člen společnosti, rovněž jako potenciální 

zbraň proti mužské autoritě. Jakékoliv promluvy takového druhu byly čistě feminizovány 

kvůli kulturně zakořeněném vztahu mezi ztělesněním klevety a feminitou. Veškeré pojmy, 

kterými byly takové řeči označovány, byly spojovány se ženami a s 

jejich nekontrolovatelnými jazyky. Tyto „zločiny proti tichu“ vyrůstaly v hlubokých 

obavách mužů, kteří hledali různé cesty, jak kontrolovat ženské jazyky, například i tak, že 

se je snažili vyvracet, přestože vycházely ze skutečné sociální reality [Capp 2004]. 

Původ genderově podmíněného konstruování klevet lze vysledovat už mnohem 

dříve, na samém počátku dějin [Kartzow 2009]. Při analýze biblických textů a dalších 

pastoračních listin si lze povšimnout, že myšlenky ohledně role žen a mužů byly centrální 

pro pojímání klevet, přičemž klevety byly vždy spojovány s ženskými promluvami. 

Pakliže se na tuto problematiku podíváme komplexně, lze vysledovat jasnou souvislost 

mezi tímto stereotypem a historickým kontextem, což mimo jiné může pomoci odkrýt 

struktury mužské moci a dominance, například právě v oblasti informací a komunikace 

jako takové. 

Strach mužů z klevetění žen lze však vysvětlit i zvyšujícím se oprávnění žen, které 

jim umožňovalo potvrzovat, vyvracet a autorizovat jakékoliv informace. Ve skutečnosti 

kulturní znázorňování klevetících žen sloužilo k odlákávání pozornosti od zvyšující se 

mužské obavy ze ztráty výlučného konstruování a kontrolování informací. Tímto 

způsobem mohlo docházet k rozlišování klevet, které byly tvořeny muži, a klevet, jež 

utvářely ženy [Kartzow 2009]. Avšak nadále to byli zejména muži, kteří kontrolovali či 

manipulovali s pravdou i s pokřivenou informací, s klevetou i s fámou. 

Příklad této skutečnosti uvádí např. Kuehn [2003], když poukazuje na to, že 

existoval rozdíl mezi promluvou ženskou a promluvou mužskou. Přestože informace 

mohla být tatáž, vždy záleželo na tom, kdo ji pronesl. Byla-li to žena, promluva byla 

klevetou, byl-li to muž, promluva byla hodnotnou informací branou v potaz. Kleveta byla 
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hlavním komunikačním prostředkem, byla pověstí, obecným věděním, u soudu pak 

sloužila jako důkaz. Kuehn [2003] tak poukazuje na to, že například v italských 

renesančních městech existovala kleveta sociální a kleveta právní, mezi nimiž nebyla 

přímá a znatelná spojitost, právě kvůli genderovému pojímání. 

Důkazem, že klevety nebyly utvářeny a šířeny jen ženami, mohou být kněžská 

kázání v kostele či pastorační úkony, tedy čistě mužské úkony [Menache 1991]. Ukazuje 

se tak, že redukovat veškeré obecné řeči na čistě ženskou doménu přináší opomínání 

jiných, stejně důležitých cest, kterými byly tyto řeči šířeny. Lze problematizovat 

předpoklad, že klevety jsou primárně ženskou doménou, právě proto, že na ně byl kladen 

silný důraz v pastoracích [Phillips 2007: 8]. Kněží sice své posluchače varovali před 

klevetěním v kostelech, ale na druhou stranu totéž dělali ve svém kázání. Takto jsou 

klevety a pastorační rétorika hluboce protkány [Phillips 2007: 8]. Ba co víc, zpověď je 

sama o sobě klevetou a kleveta se může stát zpovědí, doznáním, přiznáním. Klevetění je 

přirozenost lidského chování stejně jako mluvení, je nevyvratitelné, nevyhnutelné, 

nekontrolovatelné a nepředvídatelné. 

Co se týče mužů, nejvíce byly jejich sklony ke klevetění vidět v oblasti politiky. 

Mužské klevetění mělo dokonce svoji vlastní etiketu [srov. Greeman 2001: 69]. Ta se 

sestávala z nepsaných pravidel, která vyjadřovala, že klevetění bylo ve své podstatě jakousi 

formou socializace. Daná pravidla se pak transformovala do přirozené podstaty klevet 

natolik efektivně, že bylo těžké tento výraz definovat.  

Prvním pravidlem bylo, že kleveta nesmí být psaná [Greeman 2001: 69]. Příčinu 

pravidla můžeme hledat ve skutečnosti, že v tehdejší době nebyla osobní korespondence 

zase až tolik osobní. Dopisy dost často mizely nebo se dostaly do rukou nepřátel, kteří je 

zneužívali nebo zveřejňovali. Obsah dopisů s osobními tématy se tak lehko mohl stát 

veřejným tajemstvím, obecným věděním, mohl mít dopad na všechny zúčastněné strany a 

pošpinit pověst zejména autora dopisu. Pisatelé, kteří se ve svých soukromých dopisech 

věnovali klevetám, tak většinou používali přezdívky, pseudonymy, iniciály nebo různé 

zkratky, aby zamezili identifikaci objektu jejich promluvy. Psané klevety totiž mohly 

ohrozit ani ne tak pověst objektu klevetění, ale především pisatelovu pověst.  

Z tohoto důvodu muži, zejména politici, používali druhé pravidlo etikety klevetění, 

tedy vyhýbat se klevetění bez důkazu [Greeman 2001: 72]. Důkaz totiž měnil klevetu 

v objektivní fakt. Pověst klevetícího muže navíc závisela právě na tom, zda jsou jím 

poskytované informace pravdivé, ověřené a důvěryhodné. Muž musel být v očích druhých 



 
 

 55 

mužů důvěryhodný a důvěryhodnost jeho klevet byla založena na tom, od jak 

informovaného a čestného jedince pocházela.  

Za třetí pravidlo si muži stanovili, že nikdy nesmí prozradit svůj zdroj bez jeho 

vlastního svolení. Za čtvrté pak nesměli v klevetách projevovat žádnou zášť či 

pomstychtivost [Greeman 2001: 73]. Nenávist nebo projevy nepřátelství byly považovány 

za špatnou politiku, za něco nečestného, obviňujícího akorát dostaly do vratké pozice, 

snižovaly jeho důvěryhodnost a obecně důvěryhodnost jeho tvrzení. Muži, kterým záleželo 

na postavení ve své komunitě, hodnotili klevetu, jakmile k nim dorazila, zjišťovali si její 

zdroj, ověřovali její pravdivost a důvěryhodnost.  

Jednou z institucí, kde se muži scházeli a kde probírali novinky ze soukromí 

ostatních členů své komunity, byly holičství [De Vivo 2007: 98]. Právě zde vidí de Vivo 

počátek veřejné politické sféry, tedy oblasti, kde mohli občané (majetní muži) vyjadřovat 

své mínění, tedy to, co je dnes označováno jako mínění veřejné. Holičství tedy byly 

stereotypními centry klevet, kde mohli všichni přítomní poslouchat novinky a fakta o 

soukromí lidí, v pozdější době se těmito centry staly kavárny a literární salony. 

 

1.3.3. Shrnutí 

 

  Klevety byly vždy považovány za čistě ženskou doménu, ovšem efektivně byly 

praktikovány jak muži, tak i ženami. Nahlížet na klevety genderovou optikou je tedy 

neopodstatněné, přestože ve sledované době byly vytvořeny silně rigidní genderové 

informační kategorie a vznikla tradiční silná polarizace ženského a mužského mluvení. 

Klevety však nebyly součástí jen soukromé sféry žen, ale i sféry mužů, která tehdy 

byla považována za jedinou možnou veřejnou sféru. Na druhou stranu však byly nahlíženy 

jako něco nežádoucího, neboť mohly podrývat autoritu. Samotná vrchnost na takové řeči 

pohlížela jako na silně nežádoucí, ovšem nevnímala je čistě jako fenomén žen, naopak, 

byla si vědoma širokospektrého zastoupení na jejich participaci. Muži však klevety 

přisuzovali pouze ženám, sami se od nich distancovali, přestože je sami užívali a šířili. 

Tímto veškeré ženské promluvy považovali za nehodnotné, nepodstatné, bezvýznamné, 

odsouvali je do pozadí, ovšem to své mínění, byť také mnohdy založené na klevetách, 

považovali na podstatné, významné a hodné zřetele. 

Ačkoliv je definice klevet různá, pro muže (nejen) novověké Evropy to byl 

pejorativní výraz pro konverzaci žen a byl jimi v podstatě užíván jako skryté vyjádření 

jimi pociťovaných obav ohledně aktivit, nad kterými neměli žádnou kontrolu [Capp 2003: 
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49–55]. Obsah těchto promluv byl pak navíc muži považován za malicherný právě proto, 

aby větší váhu dávali svým vlastním promluvám. V jejich očích tedy byly klevety 

nedůvěryhodné ženské promluvy, kterým bylo třeba zamezit a ženy umlčet, protože jen 

generovaly falešné nebo zkreslené informace, které pak mohly mít negativní vliv na 

veřejný, tj. mužský život [Horodowich 2005: 25]. 

V protikladu k tradiční polarizaci ženského a mužského mluvení a jeho relevanci co 

do obsahu bylo ukázáno, že neexistoval žádný genderový rozdíl v podstatě mluvy, ovšem 

muži těžili ze svého statusu „vyššího pohlaví“, ze společnosti založené na patriarchálních 

principech, a tak si mohli dovolit určovat, co je hodnotné či pravdivé. Logicky za to jediné 

správné hodnotné mluvení považovali to své, čímž ženy odsouvali na okraj jakéhokoliv 

projevu. Ženám tak nezbývalo nic jiného, než si najít jiný prostředek pro vyjadřování 

vlastních názorů, tj. klevety. Muži si ale byli vědomi moci mluvy žen a z toho důvodu ji 

označovali jako nehodnotnou, lživou, podvratnou. 
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1.4. Proměny veřejnosti a jejího mínění 

 

Veřejnost, jak ji známe dnes, nikdy nebyla samozřejmou institucí. Její vznik a 

vývoj a s tím související charakteristiky jsou spjaty s procesy historické transformace 

zásadního charakteru. Ta probíhala v souvislosti s uplatňováním demokracie a promítá se i 

do aktivity občanů. V důsledku změn se měnilo jak samotné postavení lidí-občanů, ale 

vytvářel se i prostor pro jejich zapojení do politického rozhodování. Veřejnost a její 

pojímání v průběhu času prošlo značnou proměnou, její definice je navíc často dávána do 

kontrastu s dalšími sociálními formacemi, nejvíce s davy a masami. I přes rozdílné 

občanské a politické směřování různých společností však některé podobné rysy veřejnosti 

zůstaly, od jejího počátku až do dnešní doby. Tato kapitola se tak zaměřuje na to, jak 

veřejnost vznikla, jaké měla možnosti, jaké měla meze, od dob osvícenství až do současné 

doby. 

 

1.4.1. Konstituování pojmu veřejné mínění a jeho předchůdci 

 

Co se týče veřejnosti a jejího mínění, tedy veřejného mínění, tak tento pojem 

(mimo zmíněného Cicerona a jeho publicam opinionem) užil již Thomas More (1478–

1535), když tvrdil, že filozofie je nekompatibilní s popularis opinio. Ve své Utopii navíc 

užil termín publica opinio [1995: 246]. Podobný termín opiniones publica použil roku 

1516 také Erasmus Rotterdamský, když napomínal knížete, že by neměl tolik pobývat 

v cizině, jinak prý ztratí cit pro veřejné mínění. 

Noelle-Neumannová [1993: 66] se ve své práci odkazuje na diplomovou práci 

Michela Raffela z roku 1984 s názvem Creator of the Concept of Public Opinion: Michel 

de Montaigne. Autor píše, že termín veřejné mínění – l’opinio publique – v dnešním slova 

smyslu užil poprvé Montaigne. Montaigne (1533–1592) ovšem u obou zmínek odkazuje 

k antice. Sám poté používá termín l’opinion commune. Důvodem, proč se však tento pojem 

naplno ujal až o století a půl déle, nikoliv tehdy, byla zřejmě skutečnost, že Montaigne 

velmi často používal málo běžná slova dosti volně, a proto bylo těžké, aby se tento výraz 

prosadil.  

To Thomas Hobbes (1588–1679) viděl původ mínění v něčem, co se skrývá za 

otázkou. Důležitý pojem spojený s míněním je u Hobbse svědomí (conscience). Svědomí 

lokalizuje mezi mínění a vědění, mezi odhalení a důvod, mezi individuální niternost a 
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sektářský kolektivismus. Mínění slučuje se svědomím, je to mínění čehokoliv, co se může 

týkat každého jednání či morálky. Veškerým výrokům dle něj věříme na základě 

argumentů, které jsou předkládány autoritou či dobrým míněním určité osoby. To, že se 

lidé vyjadřují o svědomí, neznamená, že vědí pravdu o tom, co mluví, tvrdí Hobbes, a tím 

svědomí definuje jako mínění o výpovědi.  

Opinio existovalo jako kolektivní mínění téměř vždy, ale až v 18. století vznikl 

termín public opinion či opinion publique v souvislosti se schopností publika vynášet 

soudy. Doposud tedy bylo pouhé mínění v protikladu k rozumu, který má veřejné mínění. 

K posunu dochází u Hobbese, který vědomí a svědomí ztotožňuje s opinion. 

V Leviathanovi [1651] předkládá ideu státu, který je založen na autoritě vladaře a je 

nezávislý na smýšlení poddaných.  

Pro Hobbse není mínění epistemologicky limitujícím konceptem a prostředkem 

lidského vědění, jako bylo například pro Locka. Naopak následuje Aristotelovy implikace, 

že osobní, jež souvisí s míněním, může být koncipováno pouze v termínech iracionální 

patologie, produktů vášně více než úsudku. Hobbes tento problém vidí již v samotném 

slovu mínění, které je interpretováno jako polemický koncept znamenající ospravedlnění 

specifických forem antiautoritářské ideologie [Wetters 2008]. V části Leviathana Hobbes 

znovu uvažuje mínění jako prvek diskurzu, který je sám interpretován jako touha po 

vědění. 

Francis Bacon (1561–1626) své Eseje uzavírá částí nazvanou Fragment eseje o 

fámě. Jmenuje zde tradiční vyobrazení, které básníci jako Ovidius, Vergilius a Chaucer 

přisuzovali fámě, tedy obludu, jejíž tělo je pokryto očima, jazyky a ušima. Bacon zkoumá 

vývojovou linii fámy, od počátku až k jeho době, zajímá ho, co jsou falešné fámy, co ty 

pravdivé, jak vznikají, jak mohou být rozeznány, jak jsou šířeny, jak zanikají. Bacon 

poukazuje zvláště na dvojznačnost fám – falešných i pravdivých –, neboť veškeří básníci, 

které zmiňuje, připisují fámě vlastnosti jako jsou fakta i fikce, pravda i lež. Od dob Bacona 

a v počátečních desetiletích 17. století se fáma stala naléhavým sociálním a politickým 

zájmem. Autor trval na tom, že vždy je nutné rozlišovat pravdivé a falešné fámy a u těch 

falešných vždy hledat i pravdivý aspekt. 

Bacon své myšlenky týkající se fámy však vyjádřil už dříve v eseji The Wisdom of 

the Ancients, v němž označuje fámu jako nepřítele státu, odpůrce pořádku. V tomto eseji 

vyjadřuje svůj pohled na fámu jako na rebelující akt, který je konkrétním politickým 

odkazem na doby, kdy pracoval jako právník pro panovnický dvůr v oblasti kriminálních 

záležitostí a v tajných službách. Pro Bacona má fáma mnoho co do činění se státem a s 
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politickými záležitostmi a jejich snahou o politickou hegemonii. Právě z této politické 

pozice fámu kritizuje [Neubauer 1999: 76].  

Francis Bacon navíc sehrál důležitou roli v přechodu právního systému, který se 

začal spoléhat na vědecky podložená a ověřená fakta, nikoliv pouze na očitá svědectví a 

svědecké výpovědi, což už ovšem bylo zmíněno v jedné z předešlých kapitol. Bacon tvrdil, 

že řádně ověřené důkazy jsou naprostým základem. Dobovou situaci spoléhající se na 

fámy a vágní pověsti kritizoval a žádal, aby se namísto toho začalo spoléhat na hmotné a 

právoplatné důkazy. Tato problematika fám a obecně pověsti jako právních termínů však 

byla diskutována již mnohem dříve. V Nové organon Bacon tvrdí, že veškerá fakta a 

důkazy musí být zkoumány a hodnoceny prizmatem pravdivosti a že by měla být jasně 

stanovena pravidla důvěryhodnosti.  

Podle Luciena Febvra [cit. dle Neubauer 1999: 80] je Baconova práce silně spojena 

s počátkem revoluce ve vědeckých paradigmatech. „Království doslechu“ ztratilo svoji 

moc někdy v 18. století. Předtím to byla století plná neověřitelnosti jako „slyšel jsem to“, 

které se proměnily do obecného očekávání ověřitelných kritérií, komparability, 

akceptovatelných standardů. Právě boj racionality proti šeptandám a zvěstem, proti fámě, 

je bojem za politickou hegemonii. I proto se vrchnostenská moc snažila plně rozvinout 

účinné kontrolní mechanismy proti fámám.  

K dané problematice přispěl i John Locke (1632–1704). Ten ve svém Eseji [1690] 

navrhl kritéria pro hodnocení svědectví – počet svědků, zda se výpovědi shodují ve všech 

detailech či jak je výpověď svědky prezentována. Stěžejním termínem u Locka je law of 

opinion, sám jím posuzuje ctnosti a neřesti, ctnost dokonce poměřuje s veřejnou pověstí. U 

Locka se stále ještě setkáváme s původním výrazem, tedy s opinion jako s tím, co jedinec 

představuje v mínění druhých, ale opinion je již zbaveno nespolehlivosti mínění, klamného 

zdání. Law of opinion ale není chápáno jako zákon veřejného mínění, protože opinion 

nevzniká ve veřejné diskuzi, ale získává svou závaznost spíše mlčenlivým souhlasem. Není 

ani vázáno na předpoklady vzdělání a majetku, jako je tomu u public opinion. 

Mínění je pro Locka nejvyšším právem. Důležitou součástí v Lockeově 

epistemologii mínění je kapitola v jeho Esejích s názvem O poznání a mínění, nicméně se 

o mínění obecně zmiňuje již v předchozí části O pravděpodobnosti. Locke snižuje význam 

a ohraničuje patologický potenciál mínění s tím, že ho kompletně eliminuje nebo popírá, a 

tím mínění zůstává vysoce nestabilním aspektem politiky v systematické epistemologii 

jeho Esejů [Wetters 2008]. V části O pravděpodobnosti odkazuje k existenci pravdy i 

nepravdy založené na důkazech, jejichž spojení není konstantní a neměnné. Základ 
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pravděpodobnosti je dvojí: možná propozice je generována konformitou čehokoliv s naším 

věděním, pozorováním a zkušeností nebo skrze svědectví druhých, následováním jejich 

pozorování a zkušeností. Takto pak pravděpodobnost slouží k vyrovnávání nedostatků 

lidského poznání. Pro Locka je pravděpodobnost náhradou za nedostatek poznání, protože 

poznání je omezené. Nad většinou věcí vůbec nepochybujeme, protože většina jednání má 

tu vlastnost, že nelze nepochybně poznat jeho podstatu. Pravděpodobnost je náznakem 

pravdy, „je tím, co nás přiměje k předpokladu, že věci jsou pravdivé, dříve než poznáme, 

že tomu tak je“ [Locke 2012: 690]. Základní je tak podle Locka důkaz, přesvědčující 

argument, který z pravděpodobnosti dokáže udělat jistotu.  

David Hume (1711–1776) ve své práci Habits of Thinking sleduje mínění, principy, 

předsudky, víru a soudy, dokonce i cit a smysl. Mínění a všechny pojmy, které jsou s ním 

spojeny, jsou vše, co máme, dokud nedisponujeme skutečným věděním. Mínění není ničím 

jiným než silou a živou myšlenkou, která vyrůstá z dojmu. Již před Humem Hobbes 

napsal, že svět je ovládán míněním, ale byl to až William Temple, který přišel s 

nejrozšířenější teorií role mínění v politice, tu Hume pravděpodobně četl. Síla zvyku nebo 

mínění je pravým základem každé vlády, tvrdí Temple, a autorita obecně vyrůstá z mínění. 

Mínění je mocnějším nástrojem než například vláda tvrdé ruky, uvažuje Hume stejně jako 

Temple. Vládce musí vládnout svému lidu skrze jeho mínění. Hume rozlišuje mínění 

dvojího druhu, mínění zájmu a mínění pravdy. Mínění zájmu je smysl obecné výhody, 

která vychází z vlády, mínění pravdy rozděluje také na dva druhy, týkající se moci a 

majetku. Na základě těchto tří mínění – veřejného zájmu, oprávnění k moci a oprávnění 

k majetku – je založena vláda, píše Hume [Laursen 1992: 185].  

U zmíněného Templa se objevuje pojem vulgar opinion. Autor tvrdí, že nic nejde 

tak jednoduše ošálit jako obecné mínění a nic není tak chybné jako obecné mínění [Speier 

1950: 378]. I Rousseau přirovnával veřejné mínění k předsudkům a dával ho do kontrastu 

s pravdou a morálkou. Tvrdil, že veřejné mínění je kolektivní vyjádření morálních lidí, 

sdílený sentiment projevený v národních zvycích a chování [Baker 1992: 186]. Rousseau 

navíc jako první použil termín opinion publique a to ve své Rozpravě o vědách a umění, 

když vyjadřoval svůj názor, že kritici se zaměřují proti obecnému mínění, v českém 

překladu „jsou nepřáteli obecného mínění“. V angličtině lze vysledovat vývoj mínění 

k veřejnému mínění, tedy od pouhého opinion k public opinion, přes termín public spirit. 

Další pojmy, kterými bylo mínění označováno, není nutné více rozebírat, detailně je popsal 

Habermas [2000].  
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1.4.2. Veřejnost a její mínění v 18. století: Habermasova strukturální přeměna 

veřejnosti a jeho kritika 

 

Co se týče termínu veřejné mínění, ten dle Jurgena Habermase [2000] vznikl až 

v 18. století v souvislosti se společenskými změnami, které umožnily vznik veřejné sféry, a 

tím i možnost veřejné diskuze. Podle něj až v této době lze mluvit o mínění veřejnosti, lépe 

řečeno veřejné politické sféry, která se vyznačovala tím, že se postupně emancipovala a 

stávala se nezávislou na moci a vlivu státu a byla kritická ke státním aktivitám. Sám 

sleduje počátek veřejné sféry od pozdního 17. století, který byl spojen s periodickým 

tiskem a se vznikem míst k diskuzi, tedy například s kavárnami či salony [Habermas 2000: 

125; La Vopa 1991: 52].   

Legitimita veřejnosti vyrůstala podle Habermase z diskuze a na ní založeném 

rozhodnutí, které sice nebylo vůlí všech, ale bylo výsledkem výměny názorů všech. 

Politická veřejnost, která pak vznikla za podmínek výměny názorů, čímž vytvářela mínění, 

představovala základní pojem demokracie [Habermas 2000: 37]. V politickém uspořádání 

zaujímala veřejnost výsadní postavení, měla možnost přímo diskutovat, což směrovalo její 

pozornost na procedury státních orgánů, parlamentů a soudů.  

Podle Habermase je nutné veřejné mínění vnímat jako mínění veřejnosti, tedy 

mínění vyjadřované jednotlivci v relativně neformálních občanských institucích jako jsou 

salony, kavárny, kabarety, kluby či debatní spolky, kde se zároveň diskutuje o regulaci 

obchodu, umění či literatuře. V průběhu 18. století vznikla veřejná politické sféra, tedy 

měšťanská veřejná sféra, která se emancipovala a stala se nezávislou na moci a vlivu státu, 

navíc byla kritická ke státním aktivitám. Tato nová veřejná sféra stála mezi dvorem a 

lidovými vrstvami, které se neúčastnily kritické diskuze (neměly k ní intelektuální 

předpoklady). Přestože součástí této veřejnosti byla velká část městského obyvatelstva, 

zahrnovala pouze vlastníky prostředků produkce. Habermas otevřeně přiznává, že 

v politické veřejné sféře neměly co dělat ženy a neintelektuální vrstvy.  

Habermas v procesu přeměny veřejnosti, která je podle něj stěžejní pro vznik 

veřejného mínění, poukazuje na důležitost londýnských kaváren při vzestupu veřejné sféry. 

Nicméně de Vivo [2007: 14] oponuje, že již o století dříve v Benátkách existovala veřejná 

místa, kde bylo možné sdílet politické informace, například v apatykách nebo 

v holičstvích. Právě holičství bylo jakýmsi stereotypem centra výměny informací a 

novinek, a tím tak tvorby mínění. De Vivo uznává, že tato centra byla mužská, tedy muži 

se veřejné komunikace účastnili, naopak ženy nikoliv, jejich dialogy byly popisovány jako 
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domestica conversatione, připomínající Wickhamovu famu privatu. De Vivo také souhlasí 

s Wickhamovými závěry, že absence žen byla značná, ženy nebyly zahrnuty do formování 

famy publicy jako komunitního mínění, komunikace týkající se veřejných záležitostí byla 

vždy záležitostí mužů. De Vivo pak kritizuje Habermase za to, že vnímá veřejnou sféru 

separátně a v opozici vůči státu, což vede k podceňování vlivu politické instituce na 

veřejně šířící se informace. Ukazuje, že moc vládnoucích autorit se manifestovala sama 

sebou rovněž šířením a manipulováním informací, kterou Habermas a jeho následovníci 

chybně považovali za politickou kritiku. Reprezentace lidu je dle de Viva jen loutka, 

veřejné mínění je složité historicky uchopit, protože bylo pouhou politickou fikcí, ačkoliv 

mocnou.  

De Vivo srovnává své závěry s Habermasem. Bezpochyby již o století dříve, než si 

myslel Habermas, města jako Benátky36 nabízela veřejná či částečně veřejná místa, 

náměstí, taverny, kavárny, apatyky či holičství, kde mohli běžní občané diskutovat a 

probírat záležitosti týkající se veřejných věcí a veřejného zájmu [de Vivo 2007: 98]. 

Rovněž se vymezuje vůči Habermasově hypotéze, že veřejná sféra vyrostla z opozice vůči 

vládě. De Vivo tvrdí, že politická komunikace vznikla v Benátkách interakcí mezi formální 

a neformální politikou, nikoliv opozicí. Naopak benátská veřejná komunikace běžně 

zahrnovala členy politické arény. Lze dodat, že v Habermasově veřejnosti sehrály 

důležitou roli peníze, protože zákazníci kaváren si vstup museli vykoupit poplatky, takže i 

v tomto smyslu byla veřejnost čistě výběrová. Habermasova rovnostářská myšlenka se de 

Vivovi zdá nerealistická, protože to, co veřejnost dělalo politicky významnou, nebylo 

rovnostářství, ale potenciál pro sociální směšování.  

Další kritikou je to, že Habermasův model staví na rozdělení soukromé a veřejné 

sféry, čímž však ignoruje osobní, ekonomické a sociální motivy komunikace, které mohly 

být mnohem důležitější než intelektuální zájem o veřejné záležitosti. Podle de Viva je 

důležité ptát se, jak byla komunikace ovlivněna jedincovými sociálními, profesními a 

ekonomickými zájmy. Pouze tehdy pak můžeme porozumět tomu, jak si lidé s trochou 

volného času a po překonání materiálních starostí mohli najít čas na starosti týkající se 

politických událostí, které byly natolik vzdálené jejich životům.  

 Důležitou proměnnou v Habermasově teorii vzniku veřejné sféry hrála tištěná 

periodika. Ačkoliv byl knihtisk vynalezen v první polovině 15. století, tištěná kultura se 
                                                             
36 Ačkoliv se de Vivo zabýval Benátkami v 16. a 17. století, sám tvrdí, že jeho model komunikace lze 
úspěšně aplikovat i na další informační hnutí v jiných městech. Jeho model staví na tom, že interakce mezi 
různými aktéry byla volně organizovaná skrze tři sítě městského prostoru – pomocí autority, politické arény a 
zbytku města.  
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začala rozmáhat až později, nejvíce v 18. století. Tehdy najdeme ve všech velkých 

evropských městech tištěná periodika, i když zatím ne denní. Hannah Barker udává, že ke 

konci 18. století již byla v západní Evropě poměrně vysoká literárnost, avšak nejen literáti 

byli konzumenty tištěné kultury, neboť noviny sdíleli s ostatními a četli je nahlas například 

v kavárnách či na jiných veřejných místech, tato praktika byla v 18. století široce 

rozšířenou. Ke konci 18. století a počátkem 19. století editoři a novináři často referovali o 

svém publiku jako o veřejnosti, čímž evokovali koncept veřejného mínění ve chvíli, kdy 

diskutovali o legitimitě jednání autorit. Pro Habermase byla politická veřejná sféra 

otevřená všem s přístupem k tisku. Takový stupeň účasti kontrastuje se starším modelem 

politického jednání, které vyrůstalo na královských dvorech, mezi elitami, a bylo 

udržováno v tajnosti. Habermasova veřejnost byla silně formována skrze tisk, noviny byly 

důležité, ačkoliv existovaly i jiné typy publikací. Několik autorů ukázalo, že důležitost 

novin ohledně formování veřejné sféry byla značná [srov. Barker – Burrows 2002: 12].   

 Důležitosti tištěné kultury ve vztahu mezi právem, vládou a veřejným míněním si 

povšiml i Lemmings s Walkerovou [2009: 4]. Tím, jak střední (čili měšťanská) třída 

vzrostla, zbohatla a urbanizovala se, získala nové kulturní návyky, zejména co se týče 

tištěné kultury a vzniku jakéhosi slušného morálního konsensu. Právě tato třída, která tak 

často četla noviny, se v nich dozvídala o právu a pořádku, o morálních panikách spojených 

s peněžními trhy, zločinem, právem, populárním radikalismem, hazardem a komparovala 

tak své morální postoje o právu a pořádku s tím, co si přečetla v novinách [Lemmings – 

Walker 2009]. (Existují důkazy, že i pracující třída četla noviny, ovšem o masovém tisku 

zatím nemohla být řeč.)  

Podobný pohled na veřejné mínění reprezentuje Gabriel Tarde [cit. dle Šubrt 2007: 

16], který spojuje vznik veřejného mínění se dvěma skutečnostmi, které situuje do 18. 

století, tj. se vznikem literárních, filozofických i jiných veřejností a s přeměnou 

soukromých rozmluv zejména v salonech v rozmluvy veřejné, vedené na stránkách novin. 

Tarde spojuje expanzi veřejného mínění v 18. století s rozvojem komunikačních 

prostředků, zvláště s tiskem. Právě tisk je podle autora nejdůležitějším orgánem veřejného 

mínění, neboť je tím, co veřejné mínění formuje a zároveň je produktem tohoto mínění, 

jeho odrazem. 

Jak se tedy z mínění stalo veřejné mínění? Keith Baker [1992: 168] ukazuje, že 

veřejné mínění je politický vynález a spíše než na jeho sociologické funkci trvá na vnímání 

mínění jako politického konstruktu. Veřejné mínění bylo něčím neznámým v posledních 

letech starého režimu ve Francii, ale najednou se stalo centrální rétorickou figurou 
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v novém druhu politiky. Stalo se totiž novým zdrojem autority, nejvyšším soudem a 

kritickou veřejností, které bylo nutno se zpovídat, a zároveň artikulovaným konceptem 

nového politického prostoru s legitimitou a autoritou odděleného od koruny [Baker 1992: 

199]. Baker ukazuje, že se podle Habermase koncept veřejného mínění hlásil ke slovu 

v polovině 18. století v době napětí mezi státem a občanskou společností, ovšem sám mu 

oponuje, že koncept se plně rozvinul ve Francii v kontextu politické krize absolutní moci 

(Habermas podle něj podcenil potenciál pro politickou opozici za starého režimu). Veřejné 

mínění nabylo své formy jako politický a myšlenkový konstrukt, nikoliv sociální.  

Noelle-Neumannová tvrdí, že mínění, zahrnující i veřejné mínění, je vždy faktorem 

sociální síly, která může povzbuzovat překračování nebo vykonávání normativní moci. 

Odmítá Habermasovu definici veřejného mínění jako ideálu veřejného úsudku a tvrdí, že 

takový koncept veřejného mínění (jak ho vidí Habermas) není zdrojem moudrosti, která 

má potenciál zlepšit a dohlížet na vládnoucí vrstvu skrze její kritiku veřejností. Je nutné 

vzdát se ideálu, že veřejné mínění je kritické či že je angažováno ve veřejném blahobytu, 

tento druh veřejného mínění je pouhým umělým konstruktem [Wetters 2008]. 

Habermase dosti zkritizovala i Nancy Fraser [1992], které vadí, že se dopustil 

jednoho stěžejního omylu, čímž jeho teorie nutně upadá, a to toho, že jeho koncepce tkví 

ve faktu, že veřejná sféra byla otevřená a přístupná všem. Je ovšem patrno, že neexistovala 

jen jedna reprezentativní veřejnost, která by byla demokratická, otevřená všem a zaobírala 

se veřejnými otázkami. Habermasův typ totiž tvořili majetní muži, většinou křesťanského 

vyznání a vlastníci peněžních prostředků či většího majetku (kteří si mohli dovolit vstupné 

do kaváren). Ve skutečnosti to byla nadřazená vládnoucí veřejnost, která potlačovala 

ostatní sociální a ekonomické vrstvy. Skutečný sociální život kaváren a salonů byl 

rozdělovaný a regulovaný etiketou a sociální hierarchií [Lilti 2005 cit. dle de Vivo 2012: 

121]. 

Již v předchozí kapitole týkající se lidového mínění v českých zemích v 18. století 

bylo zmíněno, že ačkoliv byl na mínění měšťanstva brán zřetel, lid a jeho mínění bylo stále 

považováno za hloupé, nerozumné, neschopné kritiky, a proto zcela nepodstatné. 

Z pohledu těch, kteří měli právo vyjadřovat se veřejně, bylo mínění ostatních nahlíženo 

jednak jako podvratné, na druhou stranu jako nekontrolovatelné a nebezpečné. Stále tak do 

veřejnosti není zařazen lid, ten není dostatečně osvícený a schopný racionálního myšlení a 

jasného úsudku, jeho mínění je opakem veřejného mínění, založeného na rozumu.  

Přestože vznikla měšťanská třída, vrchnost k jejímu mínění nadále přistupovala s 

despektem. Jak ukazuje Cowan [2005: 147, 202], etablování kaváren jako instituce střední 
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třídy, jako místa veřejné sféry, s sebou přinášelo řadu problémů. Vrchnost v nich totiž 

spatřovala semeniště fám, klevet a jiných pro ni nebezpečných informací. Tato veřejná 

místa byla s hostilitou nahlížena jako nespolehlivá centra mínění, proto následovaly 

znatelné snahy o jejich regulaci, případně o jejich vymizení.  

Například v Anglii v 70. letech 17. století vláda považovala za nutné zákony 

regulovat kavárenské hovory, protože kavárny pokládala za ohniska politického neklidu. 

Kavárny byly místa svobody, což stát vnímal jako nebezpečné vzhledem k tomu, že na 

schůzkách občané kritizovali a hanobili činnost státu [La Vopa 1991: 51]. 

V Rakousku-Uhersku v 18. století byly již veřejné kavárny i domácí kávové 

společnosti plně etablovány, pro všemocnou policii však byly těžko kontrolovatelným 

místem dle nich nebezpečných živlů. Kavárny i sama káva si proto vysloužily nepřízeň 

úřadů. Zákaz jako takový nic moc neřešil, proto stát zaútočil jinak – propagandistickou 

reklamou. Úřední antikávová propaganda byla negativní, namísto doporučení pití kávy 

hlásala, že káva škodí zdraví a krátí život, věrohodnost jí navíc dodávala „nezávislá“ 

lékařská potvrzení [Vošahlíková 1999: 32].  

 

1.4.3. Veřejnost a dav  

 

Počátkem 20. století se do popředí vědeckého zájmu dostala psychologie davu, 

která předcházela sociální psychologii. Tato oblast zkoumání se rozvíjela z potřeby 

objasnit, jak mohou být jedinci ovládáni masovým chováním a proč mu podléhají, tedy jak 

je vůbec možné, že lidé v kolektivu dělají věci, které by jinak sami nedělali. Dalším 

důvodem rozvoje této vědní oblasti byl fakt, že v dané době byly společnosti více urbánní a 

třídní, a tak se dostávala do popředí různá socialistická hnutí. Doba byla plná stávek, 

nepokojů a jiných projevů kolektivního chování, kterých se elity obávaly.  

V pojímání davu, jeho role a jeho mínění, hraje důležitou roli přechod od tradiční k 

moderní společnosti, tvrdí Gustav Le Bon (1841–1931). Již nehraje takovou roli mínění 

králů, vládců a politických vůdců, ale právě mínění davu. Dav, tedy ten psychologický, je 

organizovaný, jeho členové, není důležité, kolik jich je, nemusí být nutně na jednom místě, 

má zvláštní a jasně určitelné vlastnosti. Čím je psychologický dav charakteristický, je 

zaměření citů a myšlenek týmž směrem [Le Bon 2016: 18].  

Le Bon za dav považuje třídu, společenskou vrstvu, kastu nebo i soudní porotu, 

v davu nehraje roli vzdělání ani intelekt. „Schůze vědců nebo umělců nedovede o 

obecných otázkách podat úsudek, který by se podstatně lišil od úsudku schůze zedníků“ 
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[Le Bon 2016: 105]. Le Bona zajímají charakteristiky davu a jeho úloha, neboť vliv davu 

nebyl nikdy tak velký jako v Le Bonově době. 20. století je podle autora věkem davů, 

jejichž neuvědomělá aktivita vytlačuje uvědomělou činnost jednotlivců. Dav jako útvar má 

vlastnosti, které jsou značně odlišné od těch, které mají jeho členové jako svébytní jedinci. 

Jinými slovy, lidé se v davu mění, myslí a jednají jinak, než kdyby bývali byli sami. V této 

duši davu se stírají intelektuální schopnosti jednotlivců, dav jedinci přináší pocit moci, 

dovoluje, aby povolil své pudy, které jinak musí potlačovat. Dav je navíc anonymní, tedy 

nezodpovědný, může se v něm projevit duševní nákaza, tj. davová psychóza, která má 

jakousi hypnotickou povahu [Le Bon 2016]. Proč se tedy jedinec chová v davu jinak? Má 

pocit nepřekonatelné moci, je duševně nakažen a je v podstatě hypnotizován.  

Co se týče mínění davu, podle autora je nebezpečné, proměnlivé a nestálé, na 

druhou stranu je však mocné a vytváří veřejné mínění. To, že postupně mizí obecné 

přesvědčení, dává větší moc názorům soukromým. Tak roste moc davů, které mohou volně 

projevovat svoje ideje. Svůj vliv má i tisk, který davům předkládá protichůdné názory, tím 

pádem se ve společnosti nemůže rozšířit žádný názor, protože je ihned přebit nějakým 

jiným. Tisk je pouze ozvěnou veřejného mínění, to nemůže ovlivňovat ani politika, neboť 

vlády jsou již naprosto neschopné ho formovat a ovlivňovat. „Mínění davů neustále 

směřuje k tomu, aby bylo usměrňovatelem politiky“ [Le Bon 2016: 93]. Jak vláda, tak i 

tisk se před mocí davů musejí sklonit. Tisk sice moc má, ale je výlučně odrazem veřejného 

mínění a jeho neustálých změn, není už schopen propagovat myšlenky, názory, ideje. 

Úkolem tisku a vlád je podle Le Bona [2016: 94] vytušit veřejné mínění, protože musí 

vědět, jaká bude odezva davu.  

Vznik fám, které v davu kolují, není podle Le Bona dán pouze naprostou 

lehkověrností, ale také neobyčejným komolením, neboť dav má tendenci vše hned zkreslit 

[Le Bon 2016: 28]. Le Bon uvažuje způsobem, že se v kolektivní duši stírají intelektuální 

schopnosti lidí, navíc podle něj svou roli hraje i kolektivní nevědomí. Dav není schopný 

provést čin, který vyžaduje vyšší inteligenci, jeho rozhodnutí, byť by v něm byli samí 

inteligentní lidé, není o nic víc než schůze hlupáků. „Davy nehromadí ducha, ale blbost“ 

[Le Bon 2016: 21].  

Je zcela jasné, že Le Bon patří k psychoanalytickému proudu nahlížení na mínění, 

tedy i na fámu. V jeho pojetí je fáma hromadná halucinace, hromadný přelud, není to nic 

racionálního, neboť dav není schopen si vytvořit rozumný úsudek. Vůbec neuvažuje nad 

tím, že by fáma mohla být vědomým uvažováním. Podle autora je dav automatem bez 

vůle, není schopen rozumně uvažovat, nemá dostatek soudnosti a kritického ducha, je řízen 
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nevědomím.  

 Stejným problémem se zabýval i zmiňovaný Trotter. Ten spojoval dav 

s animálními pudy, tím pádem ho považoval spíše za stádo. V davu jedinec nejedná 

racionálně, myslí a chová se úplně jinak, než by se byl choval jako samostatně uvažující 

jedinec. Le Bon a jeho názory však ve své době čelily kritice. Například Hart [1916] na 

adresu Le Bona říká, že nepochopil celkovou problematiku, neboť k pochopení chování 

davu je důležité pochopit chování jedince, proto vyzdvihuje práci Trottera, jehož názor, že 

veškeré sociální jevy jsou vysvětlitelné stádním pudem, je mnohem důležitější. Když je 

stádní instinkt maximálně stimulovaný, dominuje mysli, čímž se šíří neracionální mínění a 

schopnost kritického uvažování se snižuje. Právě tímto způsobem jsou přijímány různé 

zkreslené informace i mezi lidmi, kteří by za běžných okolností byli schopni posoudit 

jejich nemožnost a nepravděpodobnost. Sám Hart pak vidí klíč k pochopení davového 

chování a mínění, které produkuje, v prvcích, které jsou přítomny během ústního šíření, ty 

se během přenosu mění kvůli nevědomé síle a prvkům v procesu samotném.  

 

1.4.4. Od veřejnosti k mase 

 

Po první světové válce se politické směry orientovaly na zájmy různých skupin 

veřejnosti a nabízely jim své vysvětlení situace a její řešení. Období poválečné Evropy 

nahrávalo socialistickým myšlenkám. Politické strany dokázaly využívat početnosti a 

vzestupu dělnictva, a tak se západní Evropa i USA koncem 19. a počátkem 20. století 

přeměnila v masovou společnost. Masa ztrácela svou sílu, svůj postoj k racionalitě, 

racionálně podloženému rozhodnutí a k aktivitě. Vznikaly jasné rozdíly mezi veřejností a 

masou – zejména šlo o poměr mezi tím, kdo veřejné mínění určuje, tím, kdo jej přijímá. 

Veřejnost se tohoto procesu bezprostředně zúčastňuje, ale masa již zformované mínění 

spíše zaznamenává. Navíc se změnila možnost občana reagovat na prezentované mínění. 

Veřejnost totiž nebyla limitována technickými prostředky, jednotlivec patřící k mase je ve 

způsobu reakce a její délce právě jimi dosti ovlivňován. Za další se veřejnost podílela na 

účinném formování rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky, masa je z takového procesu 

víceméně vyloučena. Zatímco veřejnost je rovnoprávným partnerem pro institucionální 

autoritu, masa v žádném případě [Mills 1966].  

Přeměnu veřejnosti v masu charakterizují dvě tendence, které spolu souvisí. 

Veřejnost v procesu pronikání do stále dalších sfér života společnosti o nich sice získává 

přehled, současně ale ztrácí svou funkci, která spočívá v tom, že jejímu soudu mají být 
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podřízeny skutečnosti, které se staly veřejnou záležitostí. Kritická schopnost veřejného 

diskurzu pozbývá svou sílu spolu s tím, jak veřejnost rozšiřuje své hranice. Masová 

společnost se přetvářela v systém, v němž jsou elity snadno přístupné hlasu širokých vrstev 

a široké vrstvy jsou připraveny poslouchat elity [Kornhauser 1959: 39].  

Proměnu veřejnosti v masu dokončila všudypřítomnost elektrické energie, která 

vytvořila prostředí informací dotýkající se naprosto všech. V době dominance tisku se 

veřejnost skládala z oddělených jedinců s různými hledisky, masové obecenstvo se sestává 

ze stejných jedinců, kteří jsou hluboce navzájem prolnuti [McLuhan 2000: 332]. Pokud je 

mezi politickou veřejností hlavním způsobem sdělování diskuze, v prostředí mas jsou tímto 

převládajícím typem sdělovací prostředky a veřejnost se stává jen odbytovým trhem pro 

jejich působení [Mills 1966: 362]. V masové společnosti je utváření mínění formou 

diskuze značně eliminováno.  

K transformování veřejnosti v masu lze ještě zmínit kritičtější názory jiných autorů. 

Masa je v jejich pojetí souhrnem osob bez zvláštního znaku, je představována průměrným 

člověkem, který se neodlišuje od ostatních lidí [Ortega y Gasset 1994: 43]. Jeho aktivity se 

skládají ze životního repertoáru, který byl kdysi charakteristický pro společenské elity a 

vedl k tomu, že průměrný život je dnes na vyšší úrovni než včera. Na scéně převládl člověk 

davový a ten se stal určujícím. Masifikace společnosti je jedním z průvodních rysů 

současného vývoje společnosti, tj. masových společností, která je spojena s masovou 

produkcí, masovou kulturou, masmédii a masovou komunikací.  

 Podle Ortegy je společnost tvořena menšinami a masami. Masy se nyní dostávají do 

popředí, byť dříve byly upozaďovány. Masa je reprezentována průměrným člověkem, 

který si necení sebe samého, cítí se být jako ti druzí, z této totožnosti nepociťuje úzkost, ale 

raduje se z ní. Ortega si všímá ducha takové společnosti, která je všední, je si toho vědoma 

a dělá z toho svoji výsadu a svou všednost vnucuje ostatním. Masu a veřejnost odlišuje 

způsob komunikace – veřejnost diskutuje, masa slepě přijímá již zformované mínění.  

V jiných zemích se před druhou světovou válkou zformovalo totalitní zřízení, lišící 

se v politických cílech a způsobech uskutečňování moci. Na jedné straně bylo nacistické 

Německo a na druhé stalinské Rusko. Nacismus a komunismus se shodovaly v absenci 

demokracie a v uplatňování vládnoucí ideologie a politického vlivu ve všech oblastech 

života. Koncem 40. let se pod vlivem války a rozdělení zájmových sfér vítěznými 

mocnostmi zformoval lidový, téměř většinový konsensus, jako výraz masové společnosti, 

jenž přispěl k diktaturám i v zemích, které byly svobodnými. Tak například v roce 1946 

v Československu KSČ získala 36 % hlasů. I v jiných zemích po válce získaly 
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komunistické strany největší podíl hlasů ve své historii. Bylo to v Rakousku, Belgii, 

Dánsku, Holandsku, Norsku atd. [Kornhauser 1959: 172]. Veřejnost tak svou novou 

volbou otevřela cestu totalitarismu, který postupně uvěznil celou společnost a znamenal 

vzrůstající politické ovládnutí všeho, včetně mimopolitického života člověka. Veřejné 

mínění se stalo nediferencovaným balíkem názorů vytvořeným státem [Sartori 1993: 98–

99]. Unicentrické systémy totalitní propagandy připravovaly absolutně nesprávné 

informace a formovaly tak neinformovanou masu. Z veřejnosti, z níž byly některé skupiny 

vyloučeny, se stala žádná veřejnost.  

Represivní režimy kontrolovaly informace, potlačovaly veřejnou sféru, možnost 

veřejné diskuze, veřejné mínění neexistovalo, nicméně jistě lze mluvit o obecném mínění 

lidu [Corner 1992]. Veřejné mínění bylo v rukou státu, stát ho produkoval a konstruoval, 

předkládal lidu něco, co by měl pokládat za veřejné mínění. Naproti tomu stálo skutečné 

mínění lidu, tedy obecné mínění, které ovšem nemohlo být vyjadřováno veřejně, neboť 

bylo potlačováno. Ta část společnosti, která chtěla být informována, byla nucena nacházet 

alternativní zdroje informací a kanály pro jejich šíření, z tohoto důvodu se často uchylovala 

k fámám, které v opozici vůči státem podávaným informacím považovala za přinejmenším 

pravdivější a důvěryhodnější, třeba i proto, že pomocí nich mohla vyjadřovat své mínění. 

 Jako příklad lze v tomto kontextu uvést sovětské Rusko. Občané si tehdy byli 

vědomi, že ne vždy se jim říká všechno a pravdivě, což vedlo k tomu, že vyhledávali 

neoficiální druhy informací, kterým věřili mnohem více, zejména fámy, jež fungovaly jako 

náhradní informace [Bauer – Gleicher 1953]. Bauer s Gleicherem zjistili, že většina Sovětů 

(bez ohledu na stranickou příslušnost nebo sympatizaci s režimem) vnímala fámy jako 

spolehlivější než tisk, ovšem poukázali na znatelné třídní rozdíly. Více jak polovina 

zemědělců, tedy nižší třídy (56 %), vnímala fámy jako spolehlivější zdroj informací, 

ovšem u vyšší třídy, tedy městské inteligence, to bylo až 95 %. 

Masová společnost Ameriky a západní Evropy stála před jiným problémem, a sice 

konzumem. Zvýšená spotřeba svými důsledky i nepřímo ovlivnila demokracii. Jednalo se o 

různé projevy privatismu v povolání, rodině a občanském životě. Izolace rodiny a dalších 

primárních skupin představovala příznak masové společnosti [Kornhauser 1959: 92]. 

Přímý vliv na demokracii mělo oslabování participačního chování občanů. Souviselo to 

s okolností, že politická rovnost představuje za určitých podmínek jen formální právo na 

rovnost šancí v přístupu k moci, tj. rovnou možnost být volen do mocenských pozic. 

Nepřímo to naznačují výsledky výzkumů amerického politického života, podle nichž je 

rozdílný přístup k politickým aktivitám ve značné míře ovlivněn sociální strukturou [Verba 
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et al 1998: 513].  

Pro masovou společnost je typická soutěž na trhu médií, jež probíhá mezi médii a 

jejich vlastníky na jedné straně a veřejností, na níž je směřováno sdělení, na straně druhé. 

Zpětná vazba lidí je značně redukována, z tohoto pohledu veřejnost ve své většině 

představuje najednou pouze společnost jednotlivců, kteří jsou pasivně vystaveni účinkům 

médií a manipulaci proudící z těchto médií [Horowitz 1970: 581–582].  

Současná veřejnost, pokud si zachovala svou autonomii, se sestává z diskuzních 

kroužků vzájemně propojených formou, jsou to např. občanská sdružení či různá sociální 

hnutí, případně i politické strany, které dokáží ovlivňovat ekonomické a kulturní aktivity 

na různých úrovních. Působení norem a kritérií masové společnosti je podpořeno rozpadem 

a zánikem místních komunit a jejich nahrazením masovými formami společenského 

sdružování, které se také mění. U politických stran je to vidět například tím, že se 

převládajícími stávají masové strany s povrchní integrací, tedy disponují prostředky 

nátlaku a výchovy, aby mohly působit na obyvatelstvo a manipulovat s ním [Habermas 

2010: 309].  

Posun od veřejnosti k mase má své konkrétní a zřetelné projevy i v rovině 

osobnosti. Dochází k proměně člověka vnitřně disciplinovaného a vnitřně motivovaného 

na člověka reagujícího zejména na okruh svých vrstevníků a na sociální tlak ostatních [Bell 

1999: 95]. Na úrovni vyjadřování mínění to popsala například Noelle-Neumannová [1993] 

spirálou mlčení. Tato metafora slouží k popsání situace, kdy jedinec neustále sleduje své 

okolí a vyhodnocuje, jaké v něm panují názory, přičemž má tendenci přejímat názor 

většinový, byť je s jeho vlastním v rozporu, protože se obává, že jinak by byl v izolaci.  

Stupeň rozpadu politické veřejnosti jako sféry kontinuální účasti na rozumném 

posuzování veřejné moci se poměřuje podle toho, do jaké míry se stává pravým 

publicistickým úkolem stran nutnosti vytvářet něco takového jako je veřejnost [Habermas 

2000: 319–320]. Nové inscenování politické veřejnosti, které se v každých volbách 

pravidelně opakuje, odpovídá rozpadlé formě občanské veřejnosti. Volič dnes jen 

registruje fragmentární k ničemu se nevztahující hlas (dodává své mínění) a lid tak 

vypadává z politické scény [McLuhan 2000: 210–211]. V manipulované veřejnosti se 

z veřejného mínění stává určitá nálada připravenosti projevit svůj souhlas [McLuhan 2000: 

325–327].  

Současné životně důležité struktury neobnovují intimitu původního občanského 

života a údělem moderní veřejnosti je osamělý dav, atomizovaná až anomická společnost 

[Sartori 1993: 29], kde se mění lidská identita pod vlivem nového informačního prostředí. 
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Proměna společnosti v masovou je doprovázena mizením komunity, ztrátou zapříčiněnou 

zejména zvyšujícími se požadavky na člověka, jeho vykořeněním. Masový člověk lehce 

podlehne přitažlivosti masových hnutí, které mu nabízejí způsob překonání sebeodcizení 

[Kornhauser 1959: 108]. Atomizovanou společnost je lehké uvést do pohybu a 

manipulovat s ní [Sartori 1993: 29; Kornhauser 1959: 99]. Masový člověk má v závislosti 

na míře své izolovanosti ve svém chování sklon k extremismu, ve kterém se jeho způsoby 

reagování a zasahování do politického procesu střídají s apatií. Masová společnost proto 

snadno podléhá charismatickým osobnostem a stává se objektem totální manipulace. To že 

modernizovaná společnost formuje veřejné mínění, je pravda jen v banálním významu, že 

každé mínění je veřejné, protože je lokalizováno ve veřejnosti. Existuje však zásadní rozdíl 

mezi míněním, které je veřejné v tom smyslu, že je rozptýleno ve veřejnosti, a které do 

určité míry vytvořila sama veřejnost. V prvním významu jde o mínění, které se stalo 

veřejným, ale veřejnost ho nevytvořila, proto je veřejné v triviálním a do značné míry 

zavádějícím smyslu. Ve druhém případě jde o mínění veřejnosti, což znamená, že veřejnost 

je jeho subjektem [Sartori 1993: 98–99].  

Velká část toho, co se nazývá vůle lidu, je spíš formou souhlasu lidu [Sartori 1993: 

32]. Pod vlivem tohoto mechanismu se formuje způsob konkrétního myšlení a zužuje se 

paleta možností, které člověk může volit. Namísto normativní regulace občana nastoupilo 

svádění konzumenta. Namísto legitimizace moci nastoupila masová média [Bauman 1995: 

14]. Pozornost lidí se obrací od osobní zkušenosti a každodenního života k médiím. 

Typickou se stává obrazovka, která vnucuje divákovi události přesvědčivěji a naléhavěji 

než sama skutečnost. Společnost není chápána jako přirozené společenství lidí, ale jako 

souhrn atomizovaných jedinců, kteří sledují jen vlastní uspokojení.  

Veřejný prostor, který je masmédii značně strukturován a ovládán, se proměňuje 

v arénu, v níž pomocí témat a příspěvků, pokud možno skrytě, probíhá snaha dosáhnout 

nejen vlivu, ale i řízení proudu komunikace, které formují jednání a záměry populace. 

Dnes tak mnozí mluví o masové společnosti a masovém mínění.  

Štafetu davu, který vládl začátku 20. století, převzala masa. Ta je oproti davu 

definována tím, že jedinci v davu jsou v přímé interakci, zatímco v mase nikoliv. Masa je 

heterogenní, zahrnuje všechny vrstvy společnosti nehledě na pohlaví, rasu, věk atd. Masa 

je spíše agregátem jedinců, kteří ale nejsou nijak spojeni, jsou si vzdáleni, jsou si 

anonymní, reagují v odpovědi na své vlastní potřeby [Blumer 1946]. Blumer tvrdí, že masu 

pojí obecný zájem nebo pozornost. Lidé v mase sdílí zkušenost nebo myšlenky v běžném 

smyslu, ale nejsou si vědomi faktu, že si nejsou vědomi sebe sami. Navzdory tomu, že 
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masa je nepozorná vůči sobě samé, masové chování má sociální důsledky. 

Koncept mas ale stejně jako davu vyrůstá ze sociálních transformací, které se udály 

během století. Lidé se stali více mobilními, stěhovali se do měst, byly zpřetrhány vazby 

s rodinou, ztratili kořeny a v novém prostředí dlouho pracovali a vraceli se domů do 

anonymního sousedství. Jenže tato anonymita způsobující vykořeněnost a ztrátu vazeb 

byla nebezpečná co do antisociálního chování, protože jedinci již nebyli střeženi 

komunitou, do které patřili a kde každý znal každého.  

Dav vzniká jako odpověď na sdílené emoce, veřejnost se organizuje v odpovědi na 

otázku. Být součástí davu vyžaduje sdílení emocí, být součástí veřejnosti vyžaduje 

schopnost myslet a rozvažovat s druhými. Na rozdíl od masy si je pak veřejnost vědoma 

sebe sama. Je to skupina lidí, kteří jsou konfrontováni se společnou záležitostí, kteří mají 

rozdílné názory a snaží se pomocí nich dojít k závěru. Veřejnost pak vytváří veřejné 

mínění, dav veřejný sentiment [Blumer 1946]. Dalším rozdílem mezi masou a veřejností je 

pak schopnost jedinců ve veřejnosti vyjadřovat své názory, aniž by jimi byly slepě přijaté, 

například skrze média.  

 

1.4.5. Shrnutí 

 

Politická veřejnost formující se v souvislosti s hospodářským vzestupem bývalých 

neprivilegovaných vrstev v Anglii a Francii se od začátku 18. století postupně utvářela ve 

všech vyspělých zemích světa. Diskuze o literatuře, státu, společnosti, podpořená tiskem, 

se rozšířila na praktické stránky života lidí a stala se součástí demokratického vývoje. 

Veřejné mínění, jako výraz těchto diskuzí, si získávalo vliv na rozhodující části 

společnosti. V době svého zrodu bylo pokládáno za zdroj zákonné moci.  

Základem veřejnosti se stal člověk svobodný se svými právy, mohl se svobodně 

vyjadřovat ke společenským záležitostem společně s ostatními lidmi stejného postavení. 

Kolektivní způsob projevu těchto stejně postavených občanů získal označení veřejné 

mínění. To představovalo výsledek rozvažování publika schopného vynášet soudy ve 

formě zdůvodněného názoru. Názor lidu byl dále vnímán jako druhotný, nestálý, byl 

označován spíše jako obecné nebo lidové mínění.  

Jak se podíl lidí na uplatňování demokracie zvyšoval, měnil se i rozsah veřejnosti 

zasahující do politiky. Jejím nejznatelnějším příznakem se stalo všeobecné hlasovací 

právo. Veřejnost se stala jednou ze složek politické rovnováhy. Postupně ale veřejnost 

začala ztrácet původní podobu a měnila se v masu. Veřejnost se měnila i v závislosti na 
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společenském zřízení. V totalitních režimech veřejnost fakticky přestala existovat, naproti 

tomu svobodné státy stály před problémem hromadné spotřeby a masové komunikace.  

Nehledě na dobu, společenské zřízení, politický systém, orientaci na spotřebu si 

větší nebo menší část veřejnosti různých společností zachovala prvky, které byly 

charakteristické pro původní veřejnost 18. století, která byla schopna svým vyjadřováním 

přispět k řešení společenských záležitostí alespoň formou kontroly. Ovšem současná 

masová společnost má daleko k ideálu veřejnosti 18. století. Mínění je dnes měřeno 

výhradně průzkumem a nástroji, které nemohou být veřejné ve smyslu 18. století, je to 

neviditelný konstrukt, který se stává měřitelným agregátem, koncept ztratil svoji originalitu 

a příslib morální neporazitelnosti [La Vopa 1991: 55]. 
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2. FÁMA JAKO OBJEKT VĚDECKÉHO ZÁJMU 
 

 
Jelikož se práce zabývá proměnou fámy v historicko-sociologické perspektivě a 

jejím cílem je postihnout proměnu fámy, její podoby a jejího pojímání napříč historií, 

přichází na řadu kapitola, jež se zabývá objasněním a komparací vědeckých přístupů 

k jejímu zkoumání, které započaly s 20. stoletím.  

Historické pozadí týkající se vztahu mínění a fámy, které bylo nastíněno v předešlé 

kapitole, je důležité zejména z toho důvodu, že většinou je veřejné mínění považováno za 

vzniknuvší v období Velké francouzské revoluce s přičiněním následujících 

demokratických změn v 18. století, ovšem jak bylo ukázáno, je to jev, který lze vysledovat 

již dříve, ačkoliv pro jeho označení bývaly používány jiné výrazy, mimo jiné právě i fáma. 

Teprve konceptuální rozlišení veřejného mínění a fámy, k němuž došlo v průběhu 

18. až 20. století, umožnilo moderní vědě věnovat se oběma fenoménům zvlášť. Právě 

tehdy pak můžeme fámu vnímat jako objekt vědeckého zájmu, a tedy i výzkumu. Ovšem 

fáma je nahlížena různými vědními disciplínami odlišně, jako druh neoficiální informace 

má mnoho společného i rozdílného s ostatními druhy těchto informací – klevetami, 

městskými legendami, konspiračními teoriemi –, proto se jedna z podkapitol bude věnovat 

také jim. 

Tato část práce především představí teoretické i experimentální přístupy ke 

zkoumání fámy, které vznikly ve 20. století. Přístupy jsou rozděleny na dva stěžejní 

proudy, tedy psychologický, respektive psychoanalytický, nahlížející na fámu jakožto 

projekci vnitřních pochodů, jako nežádoucí fenomén, který je společensky ohrožující, a 

sociologický, považující fámu za kolektivní fenomén, který je pro společnost důležitý, 

neboť mnoho vypovídá o jejím stavu. Rozdělení je čistě pracovní, jsme si samozřejmě 

vědomi skutečnosti, že oba přístupy, respektive jak psychologické, tak sociální podmínky 

participují na vzniku a šíření fámy, případně se prolínají, nicméně tímto způsobem bude 

zřetelnější, jak se podoba fámy v průběhu času proměňovala, stejně jako i pohledy na ní a 

přístupy k jejímu zkoumání. 
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2.1. Fáma jako individuální problém: psychologický přístup 

 

2.1.1. První vědecké výzkumy v rámci forenzní psychologie 

 
Vědecké studie o fámě vznikaly až s počátkem 20. století. Tehdy byla fáma 

pojímána jako zkreslená informace a její výzkum měl silnou spojitost s rozvojem forenzní 

psychologie. Čírtková [2013: 34] v předválečném vývoji forenzní psychologie rozlišuje 

dvě fáze, přičemž první je obdobím do 1. světové války, ve kterém se zabývala zejména 

psychologií výpovědi, v jádru zájmu druhé fáze, tedy fáze meziválečné, byla psychologie 

svědka. A právě tomuto rozdělení dle našeho názoru odpovídá výzkum problematiky fám 

v témže období.  

Podle Čírtkové [2013: 351] fáze psychologie výpovědi spočívala v jednoduchých 

laboratorních experimentech, které simulovaly utváření svědeckých výpovědí a zkoumaly 

jejich spolehlivost. Ve středu vědeckého zájmu stál výzkum vnímání, zapamatování a 

reprodukování experimentálně kontrolovaných informací a v těchto experimentálních 

pracích v laboratorních podmínkách o paměti a výpovědi má své kořeny zkoumání fámy, 

která tak má jasnou spojitost s vývojem forenzní psychologie.  

 Zřejmě prvním, kdo se experimentálně zabýval hodnotou výpovědi jako důkazu, byl 

Alfred Binet [1900], který při svých výzkumech užíval obrázkových testů a zkoumal, do 

jaké míry je po určité době přesný jejich popis. Zkoumal tím v podstatě i přesnost a 

schopnost paměti. Tyto výzkumy ovlivnily i odborné směřování Williama Sterna, jenž se 

ve svých psychologických experimentech zabýval právě problematikou psychologického 

aspektu výpovědi. Sternovy experimenty probíhaly tak, že porovnával a vyhodnocoval 

probandovy výpovědi se skutečným stavem. Tak například probandům ukazoval obrázky a 

po předem určeném časovém úseku (v rozmezí okamžité odpovědi až po několik týdnů) se 

jich ptal na různé detaily. Své závěry shrnul do těchto stupňů lidského přesvědčení 

v procesu výpovědi – kompletní nejistota, váhání, jistota a potvrzení (svědek je připraven 

vždy potvrdit, že je to pravda). Experimenty ukázaly, že naprosto správně reprodukované 

informace nejsou pravidlem, nýbrž výjimkou potvrzující ono pravidlo. První zkreslení či 

opomenutí se totiž objevuje již v prvotní percepci obrázku. Navíc mnoho detailů obrázku 

nechali probandi bez povšimnutí a čím více uběhlo času od experimentu, tím se jejich 

výpověď stávala méně přesnou a zkreslení bylo o to znatelnější. Stern přiznával, že 

nemalou roli při zkreslení mohlo hrát prožití podobné situace, s níž si jí proband mohl 
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v mysli připodobnit, dále inteligence a úroveň vyjadřování, naopak žádný rozdíl nepostřehl 

v otázce pohlaví. 

Stern tedy podnikl několik experimentů předávání a zkreslování informací. 

Přestože byl psychologem, jeho výzkumy jsou relevantní jak pro poznání vývoje 

kognitivních schopností, tak i paměti, rovněž přináší důležité poznatky pro právní a soudní 

oblast, neboť si ve svých experimentech kladl rovněž otázku, do jaké míry lze svědectví 

považovat za objektivní fakt. Zjistil ovšem, že prakticky veškerá svědectví jsou 

ovlivňována pamětí a její funkcí, a že její integrální součástí je chybovost a ani přísaha 

není ochranou před její neomylností [Stern 1902: 325 cit. dle Neubauer 1999: 158]. Ničí 

paměť není neomylná, jenže co se tedy potom stane, když na ní tolik závisí? Stern na tuto 

otázku odpovídá svými laboratorními experimenty. Sám si ale byl moc dobře vědom faktu, 

že laboratorní fáma, tedy zkreslená informace z experimentu vzniknuvší, je ve skutečnosti 

fikce, neboť každý experiment je sám o sobě fikcí a může tak produkovat pouze a jenom 

fikci.  

I americký psychiatr Bernard Hart svou studii o fámě [1916], jíž pojímá jako 

komplexní fenomén spočívající v šíření zpráv mezi jedinci, spojuje se svědectvím a 

psychologickou validitou svědecké výpovědi jako důkazu v soudním procesu. Spolehlivost 

fámy podle něj závisí na přesnosti, s níž je každé tvrzení šířeno, tedy i na přesnosti zprávy 

získané od prvního člena v procesu šíření, o kterém se předpokládá, že to či ono skutečně 

viděl nebo slyšel. Právě takovýto faktor je aktuální v otázce svědecké výpovědi a je tak 

zřejmé, že forenzní psychologie se v této oblasti potýká i s problematikou fám. 

 Pro Harta jsou výsledky laboratorních experimentů důležité co do jejich praktické 

hodnoty a důležitost pro psychologii svědecké výpovědi. Podle něj zejména právníci musí 

dbát těchto poznatků a mít o tuto problematiku zájem. Jedním z prvních kriminologů, 

zabývajících se právní stránkou psychologie svědectví, byl Hans Gross [cit. dle Hart 1916: 

5], jenž poukázal na to, že psychologie svědectví zahrnuje problematiku paměti, ale i 

vnímání, které dosti závisí na osobnostních vlastnostech jedince, neboť každý jedinec 

může informace interpretovat a přijímat rozdílně, například i skrze jeho již nabyté znalosti 

či zájmy. Člověk má tendenci k egocentrismu a k přeceňování faktorů, které ho zajímají, 

přičemž ty další opomíná. To podle Grosse vysvětluje, proč člověk, který o dané věci nic 

neví, je lepším svědkem.   

 Veškerými psychologickými kroky v případě podávání výpovědi byla percepce, 

vzpomínání a podávání zprávy. To, co přijímáme, je ovlivněno tím, co si pamatujeme 

z relevantní zkušenosti v minulosti. Vzpomínání závisí na percepci, ale také na pojmech, 
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jimiž si udržujeme situace v mysli. Podávání zprávy závisí na šíři slovní zásoby, 

schopnosti ji užít i na účelu komunikace. Tato problematika je výborně zpracovaná u 

Frederica Bartletta [1996 (1932)], který podnikl několik experimentů v oblasti zkreslení a 

percepce. Tvrdí, že paměť se začne zkreslovat ihned po percepci, největší roli přitom hraje 

očekávání a postoje. Bartlett dával probandům přečíst historky a po uplynutí časového 

intervalu (v rozmezí několika minut až měsíců) mu ji měli převyprávět co nejpřesněji. 

Zjistil, že prakticky nikdo si nedokáže nic zapamatovat naprosto přesně. Testované osoby 

vždy zkreslovaly tak, aby byl obsah pro ně co nejpochopitelnější. Na percepci ale i 

reprodukci měly vliv struktury předchozích znalostí a zkušeností, které také ovlivňují 

způsob, jakým je informace reprodukována dál. Bartlett [1996: 138] ze svých experimentů 

vyvodil tři hlavní linie zkreslení – všeobecné zjednodušení, dané zejména vynecháváním 

detailů, které se zdají být nepodstatné, a to kvůli snaze o souvislejší historku či kvůli 

familiárnosti s protějškem. Dále se setkáváme s trvající racionalizací jak celé historky, tak i 

jejích detailů, a to až do té doby, než její forma bude snadno uchopitelná pro každého 

jedince. A nakonec je zde tendence určitých událostí stát se více dominantními do té míry, 

že se stanou středobodem a ostatní se kolem nich seskupí.  

Pod vlivem těchto výzkumů je fáma v tomto období nahlížena jako chyba, jako 

zkreslení v procesu šíření v sériové transmisi, kdy první osoba jako článek řetězu je 

svědkem nějaké události nebo příjemcem informace, přičemž ji produkuje přesně, ovšem 

následující články v řetězu ji nezáměrně zkreslují. Pojímání fámy jako zkreslení je však 

zavádějící, poněvadž v ústní komunikaci je naprosto normální, ba nevyhnutelné, že dojde 

ke zkreslení, protože nikdo není schopen si pamatovat celou informaci dopodrobna a do 

všech detailů.  

 

2.1.2. Psychoanalytický přístup ke zkoumání fám 

 

Svým psychoanalytickým přístupem přispěl ke zkoumání a výkladu fám Carl 

Gustav Jung. Ten ve fámě spatřoval zejména projekci niterných pocitů, přičemž k jejímu 

vzniku stačí dle autora i pouhá zvědavost nebo touha po senzaci. V duchu 

psychoanalytické tradice pak ve fámě spatřuje interpretaci, odpověď na otázku, způsob 

řešení problému [Jung 1916: 189]. Jungovi však nejde o to, zda je fáma skutečná, nebo 

není, jeho cílem je čistě její psychoanalytický výklad. 

  Základem fám obecně pak je afektivní napětí, které je způsobeno určitou kolektivní 

kritickou situací, respektive nebezpečím, anebo nějakou vitální psychickou potřebou [Jung 
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1999: 20]. Dodává, že pokud jsou jedinci schopni nechat se přesvědčit o jevech podobného 

druhu jakým je fáma, jsou psychicky disociovaní, to jest, dochází u nich k rozštěpení mezi 

zaměřením vědomí a příslušnými obsahy nevědomí, které vědomému zaměření odporují (v 

podstatě tedy k tomu, co o několik let později Leon Festinger rozvinul v teorii kognitivní 

disonance). Jelikož vědomí o těchto obsazích nic neví, je konfrontováno se zdánlivě 

bezvýchodnou situací, cizí obsahy tak vytváří neočekávané a nevysvětlitelné názory, 

přesvědčení, iluze a vize. V podstatě tedy podle Junga nevědomí sahá po nějakých 

prostředcích, aby upozornilo vědomí na své obsahy. To se děje zejména skrze projekci, 

tedy přemístění nějakého duševního obsahu vně, na nějaký objekt, na němž se pak zjevuje 

to, co předtím bylo tajemstvím nevědomí.  

Stejný přístup zastával i již zmíněný Hart, který právě ve zkreslení spatřuje 

potlačené komplexy a stejně jako několik dalších psychiatrů té doby prohlašoval, že 

největší zkreslení je vytvářeno těmi, kteří trpí vážnými osobními problémy psychického 

rázu. Hart [1916: 10] vidí fámu jako silně spjatou s pamětí a s jejím zkreslováním, zvláště 

důležitý je pro něj prvek fantazie, čímž tak navazuje na své předchůdce. Dává ji do 

souvislosti s patologickým překrucováním vnímání jako je halucinace, deziluze, fiktivní 

vzpomínky, paramnézie, které se mohou pojit i s duševní chorobou. Tvrdí, že problematika 

fám je se zkreslováním a validitou svědectví silně spojena, přesto ji však považuje za 

rozsáhlejší a komplikovanější problém. Fámu definuje jako předávání zprávy šířením mezi 

jedinci, kdy každý z nich přináší výpověď o tvrzení, které mu bylo předáno jeho 

předchůdcem [Hart 1916: 13], a právě jedincova vlastní interpretace je odrazem jeho 

potřeb. Ačkoliv je přenos informace od jedince k jedinci integrální součástí fámy, celá její 

podstata netkví jen v tomto. Z tohoto důvodu experimenty většinou nevypovídají o 

podstatě fámy naprosto nic, neboť zkoumají jen její šíření a zkreslení v procesu šíření a 

žádná nová fakta v experimentu nevyvstanou, ledy ta, která byla již konstatována ve 

výzkumech svědeckých výpovědí. Fáma je natolik komplexním procesem, že 

experimentování v této oblasti je složité, neboť je sociálním fenoménem, který se objevuje 

ve společnosti a má co dočinění s psychologickými principy, které se vztahují k chování 

skupin či společnosti jako celku, zejména k chování davu. V davu jedinec nejedná 

racionálně, myslí a chová se úplně jinak, než by se byl choval jako samostatně uvažující 

jedinec. Hart kritizuje Le Bona a jeho psychologii davu, v níž dle jeho názoru nepochopil 

celkovou problematiku, neboť k pochopení chování davu je důležité pochopit chování 

jedince. Naopak vyzdvihuje práci Instinkty stáda v míru a válce [1914] Wilfreda Trottera, 

od kterého převzal názor, že veškeré sociální jevy jsou vysvětlitelné stádním pudem. Když 
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je stádní instinkt maximálně stimulovaný, dominuje mysli, čímž se šíří neracionální mínění 

a schopnost kritického uvažování se snižuje. Právě tímto způsobem jsou přijímány různé 

pokřivené informace i mezi lidmi, kteří by za běžných okolností byli schopni posoudit 

jejich nemožnost a nepravděpodobnost.   

 Hart pak vidí klíč k pochopení fámy v prvcích, které jsou přítomny během jejího 

ústního šíření. Fáma se sice komunikací mění, ale ne kvůli záměrné manipulaci šiřitele, ale 

kvůli nevědomé síle a prvkům v procesu samotném. Hart tak vidí jako stěžejní dva faktory 

– překrucování a stádní pud. Překrucování vidí jako zkreslení v komunikaci (např. jako 

v právně pojímané svědecké výpovědi), státním pudem se inspiroval u Trottera. Hart věřil, 

že v procesu překrucování informací jsou přítomny tři mechanismy – selektivní pozornost, 

která způsobí to, že si z předloženého materiálu vezmeme jen to, co nás zajímá; selektivní 

vybavování, v němž potlačujeme emocionálně ohrožující materiál a klademe důraz na to, 

co nás nejvíce uspokojuje; a konečně podnětná síla otázek, které klademe. Tyto tři 

mechanismy nazývá psychickými komplexy, které definují a ovlivňují lidskou osobnost. 

Psychoanalytický přístup vidí fámy jako emocionální, neurotické a patologické. 

Předpokládá proto, že vyrovnanější a racionálnější jedinci fámy nešíří či že jsou vůči nim 

obezřetnější. Stoupenci psychoanalytického přístupu vidí ve fámě projev potřeb, tužeb, 

zájmů a mínění jedinců. Vznik a šíření fám pak vidí jako emocionální úlevu, obranný 

mechanismus proti různým pocitům, které jedinec může zažívat, jako projekci nevědomí, 

jako průchod potlačeným přáním a pocitům.  

 Na přístup spatřující ve fámě patologický fenomén později v 60. letech navázal 

Edgar Morin [1971], který analyzoval tzv. Orleánskou fámu37. Morin při analýze 

navazoval na Jungův přístup a jeho výzkum fámy tak spatřuje hnací motor v bujné fantazii, 

navíc zastává názor, že vzhledem k tomu, že muži se baví spíše o veřejných věcech, jsou 

šiřitelkami fám zejména ženy, protože mají tendenci mluvit o soukromí a v soukromí, a 

existuje tak mnohem větší pravděpodobnost, že se fáma rozšíří právě mezi nimi [Morin 

1971: 94]. Morinova analýza je vystavěna na psychoanalýze, tedy analyzuje, co by fáma 

mohla znamenat, z čeho by mohla vyplývat, nevyvozuje ze skutečností, z faktů, ale 

z archetypů, které jungovsky rozebírá.  

Pro Morina je při definici fámy důležité to, že se musí šířit ústně a že se daný nebo 

                                                             
37 Orleánská fáma je dnes již klasickou fámou o obchodu s bílým masem. Vznikla jako historka o 

obchodníkovi čekajícím na svou ženu před jedním z módních butiků, ale jelikož se žena dlouho 
nevracela, zašel se po ní podívat. V obchodě mu sdělili, že manželka tam nikdy nebyla, což mu bylo 
divné, pojal proto podezření a vše nahlásil na policii. Policie posléze provedla v obchodě prohlídku a 
v místnosti za prodejnou našla ženu uspanou omamnou látkou.  
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obdobný případ v daném čase na daném místě nevyskytl, respektive nebyl zaznamenán 

žádnou oficiální institucí, např. policií. Svou definicí tak redukuje fámu na pouhé 

vyprávění bez reálného podkladu. Vzhledem k tomu, že Morin vidí fámu jako patologický 

fenomén pro společnost vysoce škodlivý, přirovnává ji k psychické rakovině a její šíření ke 

stádiím rakoviny (které ovšem nápadně připomíná práci Leontije Bysowa [1928]): (1) 

inkubace (vznik fámy a její postupné šíření), (2) propagace (fáma se šíří po celé skupině, 

příp. společnosti), 3. metastáze (fáma je přetavena do určité informace, která je široce 

rozšířena, sdílena, navíc je vše podáváno jako jasný důkaz), (4) odpor (vznik dementi, 

pořádání přednášek a diskuzí na dané téma) a souboj s oficiálními informacemi, (5) regrese 

do fantazie a vznik dalších nových fám a konečně (6) amnézie a postupné vymizení. 

Na Morinovu psychiatrizaci fámy se snesla kritika, neboť je jen důsledkem toho, že 

lidé odmítají vzít na vědomí, že nepravdivá informace se šíří naprosto stejně jako ta 

pravdivá, jenže to je prostě pravidlo společnosti, nikoliv kolektivní šílenství nebo 

halucinace [Kapferer 1992: 16]. Z politického hlediska tkví pak nebezpečí takového 

pojímání v tom, že umožňuje označit všechny, kteří nepřijímají „oficiální skutečnost“ za 

blázny [Kapferer 1992: 16] nebo konspirační teoretiky [Coady 2012]. 

 

2.1.3. Meziválečná léta: základní pravidlo fámy 

  

V meziválečném období, které se zaměřuje na psychologii svědka, je kritickým 

způsobem reflektováno období psychologie výpovědi, v němž byly zkoumány poznávací 

psychické procesy, které mají podíl na formování výpovědi. V meziválečných letech je 

oproti tomu výpověď brána jakožto produkt poznávacích procesů a již se počítá s tím, že 

spolehlivost výpovědi závisí na celé řadě situačních a osobnostních faktorů. Experimenty 

tak byly zaměřeny na zjištění, jak člověk vnímá, jak si zapamatovává i jak posléze 

vypovídá. Pro relevantní odpověď na kladené otázky – zejména jaké faktory ovlivňují 

kvalitu výpovědi – je důležitá věrohodnost, která je ovšem podmíněna znalostí celkové 

způsobilosti jedince podat spolehlivou výpověď, není již možné hledět pouze na jeho 

obecné rozumové schopnosti [Čírtková 2013: 35].  

Začátek reprezentativního zkoumání fám začal v době 2. světové války, kdy 

sociální vědci byli najímáni do státních služeb, aby zamezili fámám a varovali veřejnost 

před tím, že ony zaručené zprávy mohou být lži. Fámy šířící se během 2. světové války 

byly vnímány jako národní ohrožení, jak v otázce bezpečnosti, tak i morálky, což vedlo 

vládu k ustanovení několika výborů či projektů, klinik fám (rumor clinic project), které 
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měly za úkol fámy kontrolovat a vyvracet, případně vzdělávat veřejnost v oblasti této 

problematiky. Kliniky fám byly zakládány na vysokých školách a univerzitách a ve své 

podstatě představovaly specializovanou skupinu dobrovolných profesorů a studentů, kteří 

měli za úkol shromažďovat, analyzovat a vyvracet fámy. Nejznámější takovouto klinikou 

byla bostonská, vzniknuvší v roce 1942, na které působili Gordon Allport s Robertem 

Knappem. Tato klinika se stala prototypem a vzorem pro všechny následující. Fámy byly 

na kliniku zasílány například čtenáři novin a časopisů, přičemž analyzované fámy poté 

vycházely jako sloupek v novinách Boston Herald.  

Výzkumník Knapp [1944] nahlížel na fámy jako na projekci obav. Fámě se podle 

něj daří zvláště v době sociálních hrozeb, a proto výzkumy o ní existují jen v takovýchto 

dobách. V době 2. světové války se tak fáma dostala do středu pozornosti, neboť byla 

vnímána jako narušení veřejné morálky a důvěry, rovněž také jako propaganda nepřítele. 

Důvodem pro zkoumání byla i nutnost zachování vojenských tajemství a s tím související 

cenzura. Fámy podle Knappa v dobách války vyvstávají proto, že vyjadřují určité pocity, 

ať už přání, obavy, podezření nebo nepřátelství. Sám fámu definuje jako tvrzení o 

aktuálním tématu, kterému se má věřit a které se šíří bez oficiálního ověření [Knapp 1944: 

22]. Fáma jako specifický případ neformální sociální komunikace s důrazem na aktuální 

téma má podle Knappa tři hlavní vlastnosti – ústní přenos, poskytování informaci a 

vyjádření či uspokojení emocionální potřeby.  

Úřad pro válečné informace (Office of War Information), který měl za úkol 

zkoumat fámy a především kontrolovat jejich šíření, byl ustanoven v období 2. světové 

války. Fámy byly výzkumníky z tohoto úřadu považovány za něco, co vzniká a šíří se v 

situaci, kdy existuje absence informací, která je pro fámu stěžejní, neboť právě v době 

nedostatku informací se jí nejvíce daří. Hlavním prostředkem pro jejich zamezení je tedy 

dát lidem konkrétní, přesné a jasné informace, bez odkladu, ihned a kompletně. Na druhou 

stranu se jim ovšem daří i v opačné situaci, tedy když je informací přehršle. Knapp [1944] 

podal návod, jak by fáma měla být kontrolována: 

1. zabezpečení důvěry v regulérní komunikační média; 

2. zajištění maximální důvěry v autority; 

3. vydávání zpráv co nejdříve a nejrychleji; 

4. zpřístupnění veškerých informací; 

5. prevence monotónnosti, zahálky a osobního rozkladu; 

6. kampaně proti šíření fám. 

Co se týče konkrétních experimentů v meziválečných letech, nejaktivnějšími 
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výzkumníky byli Gordon Allport s Leo Postmanem. Ti definovali fámu jako určitý výrok, 

kterému se má věřit a který se šíří od osoby k osobě zpravidla ústně, ovšem bez údajů, 

které by vypovídaly o míře skutečnosti [Allport – Postman 1965: ix]. Podle jejich 

představy na počátku každé fámy stojí zpráva týkající se aktuální události, ovšem 

v procesu šíření se zkreslí do té míry, že nikdo už není s to posoudit, co je a co není pravda 

– a to je právě fáma [Allport – Postman 1965: 33]. Výzkumníci ovšem dodávají, že 

pravdivost fámy je v podstatě nemožná. Fáma se dle nich šíří za dvou podmínek: pokud je 

jev, o němž vypovídá, pro jedince důležitý a pokud jsou dosavadní informace o témže jevu 

nedostatečné nebo nejednoznačné. Těmito tvrzeními podle svých slov ustanovili základní 

pravidlo fámy, tedy že R (rumor) = I (importance) x A (ambiguity), neboli F (fáma) = D 

(důležitost) x N (nejasnost, nedostatečnost) [Allport – Postman 1965: 34]. Vztah 

důležitosti a nejasnosti je násobený, tedy neexistuje-li jedna proměnná, fáma nemůže 

vzniknout. A ačkoliv ve své knize mluví o této formulaci jako o pravidlu, je to spíše jen 

podmínka, která je ustanovena pouze na několika málo zkoumaných případech. 

Veškeré jejich experimenty vycházely z psychologických poznatků o paměti a 

schopnosti vybavovat si. Každý experiment probíhal za přítomnosti šesti až sedmi 

probandů, přičemž šíření bylo řetězovité, byla používána metoda sériové reprodukce. 

Proband dostával vizuální stimuly ve formě obrázků sugestivních sociálních scén, následně 

měl své poznatky sdělit dalšímu participantovi, a tak proces šíření pokračoval až 

k poslednímu. Veškeré závěry o fámě tak vzešly z porovnání prvotní a konečné verze 

informace, čímž tak v podstatě nutně dospěli k totožnému výsledku jako Stern, tedy čím 

déle je fáma šířena, tím více je zkreslena. 

Jelikož se fáma šíří mezi velkou skupinou lidí, dochází ke zkreslení, kterému 

Allport s Postmanem přisuzovali velkou roli. Fámu jako zkreslení pak analyzují 

v termínech individuální psychologie, neboť ačkoliv je šířena řetězovitě, důležité jsou 

osobní vazby v řetězci. Informace se zkreslují jak jedincovým vnímáním světa, jeho 

dojmem z fámy, tak i jeho pamětí, ale i transformací informace šířením od osoby k osobě. 

Tato změna v sociální i individuální paměti má tři aspekty, které autoři nazývají redukce, 

zvýraznění a přizpůsobení. Redukce, tedy eliminace detailů, vzniká tak, že čím více se 

fáma šíří, tím více má tendenci ke zkracování, zestručnění, snadnějšímu uchopení. Ve 

svých laboratorních experimentech autoři zjistili, že nejvíce detailů fámy se vytrácelo na 

počátku série reprodukce. Každou následující verzí počet zachycených detailů klesal, 

autoři navíc předpokládají, že v reálných podmínkách je míra zkreslení drastičtější [Allport 

– Postman 1965: 76, 148]. Takto zredukovaná fáma je posléze tvarována, tedy nějaký 
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detail je vyzdvihnut a zdůrazněn. Tvarování je v podstatě selektivní percepce, zpracování, 

vnímání. Zvýraznění se objevuje v každém procesu šíření, ale mnoho závisí na konstituci 

skupiny, v rámci níž se šíří. V posledním stádiu procesu se fáma přizpůsobuje, vytřibuje a 

upravuje ve shodě se zájmy, přístupy, ale i stereotypy [Allport – Postman 1965: 134–36]. 

Podle autorů je tato třísložková koncepce aplikovatelná na fámy, které se šíří jak v různých 

společnostech, tak i skupinách. Tvrdí, že třísložkový stupeň zkreslování je univerzální, ale 

uznávají, že za určitých podmínek může být aplikace oslabena (tresty za šíření fám 

v nacistickém Německu).  

Fámami, zejména efektem jejich šíření a validitou tvrzení, se v meziválečném 

období zabýval Theodore Caplow [1947]. Caplow vidí fámu jako proces scestné formy 

komunikace a udává podobnost experimentů na poli fám s experimenty validity očitého 

svědectví. To ovšem není nic nového, podobné názory zastával již Stern či Hart. Caplow 

při studiu šíření fám mezi vojáky v Pacifiku během 2. světové války zjistil, že válečné 

podmínky snižují míru zkreslení informací a šíření falešných fám, protože v kritických 

dobách se stupňují nároky na jedincovu důvěryhodnost, tedy pokud někdo šíří falešné 

fámy či nepřesné informace, napříště nebude do komunikace zahrnut. Takto v době války 

vznikala vysoká informační úroveň, která vedla k eliminování falešných fám a zkreslených 

informací.   

Caplow analyzoval nesoulad mezi svými zjištěními s těmi Allporta a Postmana, 

který podle jeho názoru spočívá ve dvou mechanismech, v nichž je zkreslení v procesu 

šíření eliminováno nebo je mu zabráněno. Za prvé, fáma je většinou slyšena více než 

jednou a taktéž je více než jednou předána dál, navíc šíření probíhá skrze vícero kanálů a 

není řetězovité. Za druhé, jedince spojené s předešlými nepřesnostmi mají ostatní tendenci 

z komunikace vylučovat [Caplow 1947: 301]. Další rozdílnosti mohou být vysvětleny tím, 

že v laboratorních experimentech je předávaný obsah velmi detailní a komplikovaný, 

naproti tomu ve skutečnosti jsou fámy relativně jednoduché, nekomplikované, s minimem 

nepodstatných detailů. V experimentech jsou navíc účastníci nuceni komunikovat, neboť 

jen následují instrukce experimentátora, jenže tomu tak ve skutečnosti není, neboť lidé 

komunikují zejména z vlastní iniciativy. Většina tendencí ke zkreslení, které byly objeveny 

v experimentech, fakticky neexistují, a je tak nutné se vyvarovat jakýchkoliv generalizací o 

interakčním procesu z laboratorních experimentů.  
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2.1.4. Kritika Allporta a Postmana 

 

  Velké kritice podrobil autory Tamotsu Shibutani [1948], který jim vytýkal, že 

formulace jako laboratorní podmínky, základní pravidlo či dynamika jsou zavádějící 

pojmy, které budí dojem, že celá práce je ustanovena na základě přírodních věd, ovšem 

jejich práce není zdaleka podpořena natolik přesvědčivými důkazy. V podstatě jen málo 

jejich výroků o fámě je původních a Shibutani tak v jejich publikaci vidí spíše sebrané a 

utříděné názory dřívějších výzkumníků, přičemž některé v tehdejší době stěžejní práce 

vůbec necitují (např. Prasad, Hart, ale i Jung). Sbihutani tak jejich výzkum považuje spíše 

za výzkum zkreslování svědectví [Shibutani 1948].  

Jejich základní pravidlo fámy je v podstatě McGregorovou teorií o faktorech, které 

ovlivňují lidské postoje, předsudky a předvídání. McGregor v roce 1938 přišel 

s argumentem, že vliv subjektivních faktorů na předvídání je limitován stupněm nejasnosti 

stimulující situace, ale také s tím, že tento vliv závisí na stupni důležitosti pro jedince, 

který je do těchto situací zapojen [McGregor 1938: 192]. Allport s Postmanem si tak 

vypůjčili McGregorovu dvoučlennou rovnici, kterou podložili svůj výzkum. Navíc si svůj 

třísložkový model o zkreslování informací vypůjčili od Bartletta, což ovšem i sami 

přiznávají [Allport – Postman 1965: 143].  

Stěžejní výtkou je však to, že fáma jakožto sociální fenomén není jen o 

jednoduchém faktu, že je kdosi zapojen do procesu jejího šíření. Jejich práce je tak jejich 

předpoklady omezena jak teoreticky, tak metodologicky, čímž se podstatně snižuje 

užitečnost jejich modelu a výsledků z něj vycházejících. Autoři totiž kompletně ignorovali 

komunikační síť, nebyli schopni vidět fámu a jedince jinak než jen nevědomě reagující 

členy jejich modelu. Několik jim předcházejících výzkumníků si však tohoto faktu bylo 

vědomo, například Roretz [1915: 208 cit. dle Shibutani 1966] tvrdil, že uměle navozené 

situace v laboratoři se naprosto odlišují od kontextu a prostředí, ve kterém fáma spontánně 

vzniká, což ostatně podpořil svým názorem i Stern, když mluvil o fikci experimentů, které 

tak nutně plodí zase jen fikci. 

Na další problematické aspekty jejich experimentů, které neodpovídají reálnému 

šíření, upozorňuje David Coady [2012: 90–91]. V reálném životě je tolik odlišností a 

považovat fámu za zkreslenou informaci je naprosto nedostačující, neboť ke zkreslování 

jako v experimentech ve skutečnosti dochází jen stěží (navíc za zkreslení autoři považovali 

jakoukoliv změnu obsahu). Problematické aspekty v jejich experimentech shledává v tom, 

že (1) lidé v běžném životě obvykle mají o předmětu fámy nějaké předchozí znalosti a 
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skutečné fámy vypovídají o skutečných událostech a jevech, které jsou pro většinu lidí 

zajímavé. (2) Fámy se šíří mezi lidmi, kteří se znají, tudíž jedince ovlivňuje i to, kdo mu ji 

řekl a za jak důvěryhodnou tuto osobu považuje. (3) Ve skutečnosti mohou šiřitelé fám 

více než jen předávat obsah fámy, mohou také poukazovat na to, zda tomu sami věří, či ne, 

poukázat na některé problematické části výpovědi, což jistě také ovlivňuje případné další 

předávání. (4) Lidé, jež fámu zaslechnou, mají v reálném životě možnost ji dál nepředat. 

Stejně tak mají možnost klást doplňující otázky a ověřovat si tak obsah fámy sami. (5) 

Fámy se ve skutečnost nešíří řetězovitě, ale spíše metaforou sítě.  

Podle Allporta a Postmana je primárním motivem pro šíření snaha zbavit se 

emocionálního tlaku, dále ospravedlnění určitého pocitu nebo vysvětlení, proč se člověk 

cítí či chová, tak jak se cítí či chová. Velkou úlohu dle nich hraje projekce či přání. Jenže 

ve skutečnosti je důležitější snaha poznat smysl světa a prostředí, v němž žijeme, tedy 

snaha nalézt přijatelné vysvětlení pro matoucí situaci či celkově pro fungování světa jako 

celku. Je dosti těžké přijmout jejich závěry ustanovené na základě laboratorních 

experimentů, protože studovat fámu izolovaně od sociálních situací, v nichž se šíří a za 

nichž vzniká, způsobuje jen mezery v jejím poznání a není tak možné dané problematice 

plně porozumět.  

Chorus [1953: 314] podnikl vlastní experiment, kde se pokusil vypořádat 

s chybějícími faktory v modelu základního pravidla fámy, které je podle něj nutné do 

formulace začlenit. Uznává faktory důležitosti a nejasnosti, ale do rovnice je nutné navíc 

zahrnout faktor individuálních dispozic. Do jejich stávající rovnice tedy přidal proměnnou 

c, vyjadřující souhrnně kritickou kompetenci těch, kteří jsou zapojeni do šíření (tou je 

například prozíravost, volní faktor, morální kritika či svědomí, zodpovědnost). Rovnice 

Allporta s Postmanem tak navíc byla vynásobena 1/c. Kritická schopnost se navíc ukázala 

být stěžejní i ve výzkumu Hadleye Cantrila [1940] o rozhlasové inscenaci románu Válka 

světů, která u řady posluchačů vyvolala davovou paniku. Cantril tehdy zjistil, že důležitou 

proměnnou hrálo dosažené vzdělání, které dával do souvislosti právě s kritickou 

schopností.  

Další výtka přišla od Petersona s Gistem [1951], jež sice kritizují Allporta a 

Postmana za jejich formulace o zkreslování v průběhu šíření fámy, ovšem jejich vlastní 

výsledky jsou tomuto procesu podobné [DeFleur 1962: 56]. Allportovi s Postmanem autoři 

vyčítají, že metodologický přístup ke zkoumání skutečných fám nelze v žádném případě 

ztotožnit s tím v experimentální psychologii a že svým přístupem a koncepcí zkreslení 

opomíjejí jiné, důležitější faktory. Hlavní omezení experimentů na poli fámy tkví v tom, že 
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v porovnání s běžným životem je vše jiné, ale Allport s Postmanem tvrdí, že fámy 

v přirozeném prostředí sice nemusí být tak živé či emocionálně zbarvené jako 

v experimentu, ale že vycházejí ze stejného psychologického kontextu. Jenže studium 

fámy v reálném prostředí s sebou přináší vážné metodologické potíže – fáma je pomíjivý a 

nezachytitelný fenomén, který nemůže být dostatečně prozkoumatelný v historické 

perspektivě, a čekat až zájem o fámu opadne, znamená ztratit velké množství základních 

informací, případně i následnou racionalizaci. 

Petersonův a Gistův přístup tak neopomíjí fámu jako formu veřejného mínění či 

jako kolektivní proces a nepředpokládá, že sociální kontext, v němž se fáma objevuje, 

může být zredukován do jednoduchého řetězu subjektů a že široké rozšíření fám není nic 

jiného než jen přidání nových a nových článků řetězu a že fáma tímto může být vysvětlena 

jako pervazivní psychologický mechanismus či jako ekonomizující proces paměti. Kritizují 

je také za to, že naprosto přehlížejí možnost, že tentýž jedinec může šířit různé verze fámy 

při každém jednotlivém setkání a to nejen vinou paměti, ale i kvůli odlišným druhům 

vztahů s těmi konkrétními osobami [Peterson – Gist 1951: 161]. Jasně tak dokládají, že 

jedinec není jen pasivně reagujícím na stimuly, jak předpokládá Allport s Postmanem, ale 

že jedná v situaci, která je problematická a něco mu připomíná, čímž tak vyvracejí jejich 

předpoklad, že jádro fámy tkví ve vnímání, paměti a vzpomínání. 

Peterson s Gistem [1951] nahlíželi proces šíření jako sněhovou kouli, která 

naznačuje jak zvětšování se jako celek, tak to, že detaily jsou zakrývány stále nově se 

nabalujícími vrstvami sněhu. Podle jejich definice je fáma neověřená zpráva nebo 

vysvětlení rozšířené mezi lidmi, které se týká události, předmětu či otázky veřejného zájmu 

[Peterson – Gist 1951]. Nenavazovali tak přímo na myšlenky Allporta s Postmanem, ale 

vnímali fámu jako formu kolektivního chování, čímž byli ovlivněni dizertační prací 

Tamotsu Shibutaniho [1940], jehož zásadní monografie v oblasti fám Improvised News: A 

Sociological Study of Rumor byla publikována až roku 1966. Ten ze svého výzkumu 

vyvodil, že ke vzniku fám vede absence spolehlivých informací. Autoři pak zmiňují i to, že 

veřejnost, v níž fáma koluje, je emocionálnější a má sklony k chování davu. Vzhledem 

k pozici fám v rámci kolektivního chování a k souvislosti s veřejným míněním je třeba této 

problematice věnovat značnou pozornost, tvrdí v úvodu své studie autoři. Ti totiž považují 

fámu za produkt kolektivního úsilí interpretovat problematickou, ale společensky důležitou 

situaci, kdy kolektivu chybí spolehlivé informace [Peterson – Gist 1951: 159]. Tím je pro 

ně fáma formou veřejného mínění, skrze níž jedinci vyjadřují své postoje a názory týkající 

se daných záležitostí. 
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2.1.5. Fáma jako důsledek kognitivní disonance 

 

Teorii kognitivní disonance, což je stav, kdy je jedinec vystaven informaci, která se 

vymyká jeho rámcovému uvažování, myšlení či postoji, tedy není v souladu s jeho 

kognitivními elementy, plně rozvinul Leon Festinger [1957], který právě v ní spatřoval 

důvod vzniku fám a důvěry v ně. Fámu tak ve své teorii pojímal jako snahu nejistých, 

zmatených jedinců vypořádat se s nejasnou situací s tím, že její funkcí je dodat informace, 

které chybí. Fáma je podle něj kolektivní transakce, která se skládá z kognitivní a 

komunikační aktivity – vzniká v situacích, kdy se lidé snaží najít smysl v matoucí situaci 

způsobem, že dávají dohromady své intelektuální zdroje.  

 Festinger ve své teorii pracoval s defenzivním mechanismem vlastního ega při 

procesu vzniku fám. Zajímalo ho, proč fáma vzniká, proč se šíří, co vede jedince k tomu, 

aby fámám naslouchali, věřili jim a následně šířili dál. Odpovědí mu byla právě disonance. 

Rozšířená disonance je tedy příčinou, která dává vzniknout fámám, ty se šíří, aby 

zredukovaly onu disonanci. Míra disonance je úměrná počtu a důležitosti kognitivních 

elementů, které jsou s kognitivním rámcem v rozporu. 

Festinger roku 1948 vydal s Cartwrightem studii jedné konkrétní fámy, jejího zrodu 

a šíření [Festinger – Cartwright 1948], přičemž určil několik rolí, které jedinci v procesu 

šíření zastávají: (1) podněcovatel (například člověk, jehož postavení je ohroženo), (2) 

vykladač (odpovídá podněcovateli na jeho otázky, vše mu logicky vysvětluje), (3) strůjce 

veřejného mínění (na něm závisí, zda skupina fámu přijme), (4) apoštol (ten se zcela 

s fámou ztotožňuje) a (5) poté osoby, které mají zájem na kolování fámy, aniž by jí věřili, 

(6) osoby, které s fámou flirtují – nevěří jí, ale s humorem si s ní pohrávají a poté (7) 

pasivní poslové, kteří fámu neustále popírají a konečně (8) protagonisté antifámy.  

Ovšem následné pokusy zařadit participující na šíření fám do těchto předem 

stanovených rolí však nepřinesly dobré výsledky a jediné, co autorům z takovýchto 

výzkumů vzešlo, bylo zjištění, že ženy jsou náchylnější rozšiřovat fámy oproti mužům a že 

inteligence vystupuje v roli bojovníka proti fámám.  

Teorii kognitivní disonance v praxi otestoval i Stanley Schachter a Harvey Burdick, 

kteří vycházeli z toho, že fáma je nespolehlivá informace, zkreslená forma komunikace. 

Vzhledem k tomu, že zkreslení a zveličování je pro ně charakteristikou takovýchto druhů 

komunikace, navazovali na výzkumy Allporta s Postmanem a stejně tak ke zkoumání fámy 

přistupovali experimentálně. Přestože se jim experiment nezdařil tak, jak si představovali, 

neboť nedostatečně navodili stav kognitivní nejasnosti, uzavírají ho s tím, že fámy se šíří 
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za stavu kognitivní nejasnosti o důležité záležitosti, která je společná všem nebo většině 

členů skupiny [Schachter – Burdick 1955: 371].  

 

2.1.6. Shrnutí  

 

Výzkum fám v první polovině 20. století je záležitostí spojenou s psychologií, 

popřípadě s forenzní psychologií či sociální psychologií. Ve středu zájmu stojí jedinec a 

jeho schopnost zkreslovat informace, přičemž velkou roli hraje míra percepce, paměť i 

forma šíření, tedy řetězovité šíření od jedince k jedinci, v němž je informace každým 

dalším šířením více zkreslována. Empiričtí výzkumníci v první polovině 20. století 

zkoumali fámu jako špatně namířenou, zkreslenou informaci. Hlavními metodami byly 

laboratorní experimenty, které se ovšem s postupem času ukázaly být jako nedostačující, 

zejména proto, že takto pojímaná fáma nutně vedla k omylu či k chybě. Ty totiž pracovaly 

s fámou jako s metaforou článku v řetězu, který má počátek a konec, přičemž počátek byl 

uměle zkonstruován. Přes veškeré řečené výtky však tehdy vznikly práce, které dodnes 

významně přispěly k dané problematice. Z této doby pocházejí první definice, které jsou 

v odborných pracích reflektovány, s menšími i většími modifikacemi, dodnes.  
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2.2. Fáma jako kolektivní fenomén: sociologický přístup 

 
Výzkum v dalších dekádách vidí fámu jako problém kolektivního rázu. Důležitý 

není ani tak jedinec, jako kolektiv. Výzkum je soustředěn na to, co fáma společnosti 

přináší, o čem vypovídá, na co poukazuje a jaká je její společenská funkce. Není již 

nahlížena jako informace, která vadí, naopak takový přístup je kritizován, neboť už je 

počítáno s tím, že fámy mohou být v určité oblasti a za určitých okolností přesnými 

informacemi. Fáma tímto představuje výsledek společného intelektuálního úsilí 

společenské skupiny dospět k uspokojivému výkladu událostí. Jako relevantní informace, 

která se šíří v době nejasnosti, ohrožení či potenciálního nebezpečí, pomáhá lidem zvládat 

rizika a nacházet smysl věcí kolem nich. Je také dokazováno, že pokud informace není 

dostupná na formálních kanálech, způsobuje to, že lidé mají sklon ji hledat jinde a kvůli 

tomuto nedostatku ji tak v tomto smyslu následně interpretovat. Takto je fáma formou 

kolektivního řešení problému, neboť členové skupiny se jejím šířením snaží interpretovat 

nejasné a matoucí události či jevy. 

 
2.2.1. Jamuna Prasad a jeho raritní přístup 

 

Indický sociolog Jamuna Prasad [1950] již v roce 1935 představil své víceúrovňové 

pojetí fámy jako funkce individuálního afektu a kognice, ovšem jeho práce zůstala ve 

vědeckých kruzích nepovšimnuta a výzkumy fám ve 30. a 40. letech na ni neodkazovaly, 

možná právě z důvodu, že tehdy byl zastáván veskrze psychologický přístup. Prasad ve 30. 

letech zdokumentoval fámy šířící se po devastujícím zemětřesení v severní Indii v roce 

1934, z nichž odvodil svoji teorii o sociálních a psychologických procesech, které 

participují na vzniku a transmisi fámy. Prasad tehdy shromáždil a klasifikoval více jak 

třicet fám vzniknuvších po zničující katastrofě, přičemž tyto fámy stály zejména na 

zveličených zprávách o katastrofě a na predikci možných budoucích pohrom. Prasad si 

také povšiml zajímavé věci – přestože lidé o fámě pochybují, jednají jako kdyby byla 

pravdivá. 

Prasad kritizoval soudobý psychologický přístup a oproti silně individualisticky 

orientované perspektivě Harta, jenž vysvětloval fámu jako projekci individuálních 

komplexů, a Junga, jenž viděl fámy jako odraz kolektivního nevědomí, postavil svoji 

víceúrovňovou verzi fámy jako projev situačního kontextu, tedy podmínek intenzivní 
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obavy a nejistoty vedoucí k postojům, které usměrňují lidskou pozornost a formují 

odpovědi na určité situace. Takovéto postoje mají čtyři dimenze – afektivní dimenzi obavy, 

kognitivní dimenzi nejistoty, dimenzi hledání smyslu v kulturních přesvědčeních a mýtech 

a za čtvrté dimenzi skupinové příslušnosti a identity odvozené od běžných situací a od 

sdíleného žitého světa, skupinových norem. Fáma je pak v podstatě odrazem 

emocionálních, kognitivních, kulturních a sociálních struktur, které spolu navzájem úzce 

souvisí.  

 Za hnací motor šíření fám je nutné považovat obavy, tvrdil Prasad. Ovšem fáma 

není jen pouhým důsledkem obav z neznámého, ale taktéž slouží k ospravedlnění afektu, 

který člověk zažívá (touto myšlenkou ovlivnil Festingera, který ji později rozvinul v teorii 

kognitivní disonance). Nicméně faktor strachu jako důležitá proměnná v procesu šíření byl 

výzkumníky v tehdejší i pozdější době opomíjen [Bordia – DiFonzo 2002: 53]. Například 

nejvlivnější práce, již zmíněná, v oblasti výzkumu fám v první polovině 20. století The 

Psychology of Rumor Allporta s Postmanem problematiku obav do své teorie prakticky 

nezaintegrovala.  

 

2.2.2. Bucknerovy experimenty na poli přesnosti informací 

 

Experimenty ohledně šíření fámy a jejího formování v procesu šíření provedl 

Taylor Buckner [1965], který zkoumal, zda se šířením stávají informace méně přesnými 

s cílem vyvodit teoretický rámec šíření fám. Sám viděl fámu jako nepotvrzenou zprávu 

šířící se od osoby k osobě ústní komunikací, která odkazuje na objekty, osoby nebo situace 

spíše než na myšlenky či teorie, proto mezi fámy zahrnuje i klevety či šeptandy [Buckner 

1965: 55]. To, zda jsou fámy pravdivé, nebo ne, nepovažuje Buckner za důležité, pro jejich 

šíření to je zcela nepodstatné, mnohem důležitější je to, že v době šíření jsou neověřené.  

Ve vztahu k fámě může jedinec zaujmout různé pozice – kritickou, nekritickou 

nebo šiřitelskou. Kritické uvažování o fámě znamená, že jedinec je schopný kritického 

uvažování, čímž tak odděluje pravdu od lži. Tento jedinec má většinou s tématem fámy 

zkušenosti, ví něco víc, má k dispozici jasná fakta či je více obeznámen se situací, o níž 

vypovídá. Právě proto je schopen kriticky utřídit poskytované informace. Možností, jak 

tuto kritickou schopnost zvýšit, je i stabilní systém mezilidského kontaktu, neboť pokud 

má jedinec stabilní okruh přátel, může informace porovnávat, zatímco pokud mu je řekne 

někdo jemu cizí, nemá možnost ji zhodnotit. Kriticky uvažující jedinec ale také může být 

šiřitelem fám, ovšem šíří je tak, že šíří nejdůležitější část, ty irelevantní vynechá, nebo 
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detekuje dezinformace a eliminuje je, případně je předá dál beze změny, neboť v nich 

nespatřuje irelevantní a falešné informace.  

Pakliže jedinec zaujímá nekritický postoj, této kritiky schopen není. Důvodem 

může být to, že fáma naplňuje jedincovy potřeby, tedy jedinec chce, aby fáma byla 

pravdou, ale i to, že nemá možnost fámu posoudit podle kritérií pravdivosti. Pokud jedinec 

není schopen kriticky uvažovat, může si fámu přetvořit tak, aby zapadala do jeho 

myšlenkového rámce, do jeho osobních postojů.  

Pokud jedinec zaujímá pozici šiřitele, jeho schopnost kritiky je irelevantní. Právě 

tento třetí druh postoje se nejvíce objevuje v laboratorních experimentech, neboť tehdy je 

obsah fámy irelevantní, cíl tkví pouze v předávání fámy dál. V experimentech dostanou 

probandi informaci s několika detaily a jejich hlavním úkolem je předat zprávu co 

nejpřesněji dál tak, jak se ji dozvěděli. Podle výzkumů se však detaily v transmisi 

vytrácejí, protože je těžké si jich tolik najednou zapamatovat, celý proces Buckner 

připodobňuje k rušivému telefonátu. Buckner uvádí, že tento způsob šíření je mimo 

laboratoř velmi vzácný a pokud nastane, tak jen proto, že jedinec eliminuje části zprávy 

natolik, aby mu vše dávalo smysl, nebo část zapomene, případně záměrně zkreslí a takto ji 

předá dál [Buckner 1965: 59]. 

Proces šíření je podle Bucknera dvojí, buď lineárně řetězovitý, nebo jako 

rozrůstající se síť. Tyto dva modely dává Buckner do spojitosti se vzorci chování v procesu 

šíření fám a výsledek poté vypadá takto [Buckner 1965: 63]: 
 

 

Šíření  Kritický Nekritický Šiřitelský 

Řetězovité pouze malá odchylka od 

přesnosti významu, která je dána 

pamětí; poměr pravdy a lži 

zůstává vysoký 

slabé zvýšení ve 

zkreslení; poměr 

pravdivosti a lži se 

snižuje s každou další 

interakcí 

rapidní úpadek 

v informování; redukce, 

zvýraznění, přizpůsobení 

Síťovité skrze šíření sítí se zvyšuje 

přesnost; poměr pravdy a lži se 

rapidně zvyšuje 

zvyšující se míra 

zkreslení pomalu 

dospívá k tomu, že 

informace začíná být 

lživá; radikální snížení 

poměru pravdy a lži 

velmi pomalý úpadek 

v informování; fáma 

hypoteticky zůstává 

nezměněna 

 

 



 
 

 92 

Buckner dále přispěl k problematice fám svojí teorií o důležitosti struktury a 

podstatě skupiny, v níž se fáma šíří. Je důležité, zda si jsou členové skupiny sobě navzájem 

blízcí či nikoliv, zda se jedná o veřejnost, případně o dav. Důležitá je i velikost skupiny a 

míra komunikace v ní [Buckner 1965: 65]. 
 

Zapojení členů Struktura skupiny Míra komunikace Míra opakování 

informace 

Vzorce šíření 

Vysoké navzájem blízká velká vysoká silná síť 

Vysoké rozšířená velká sporadická většinou řetězovitá, 

málo malých sítí 

Nízké navzájem blízká malá skoro žádná málo řetězců i sítí 

Nízké rozšířená skoro žádná žádná velmi malé řetězce 

 

 

2.2.3. Práce Tamotsu Shibutaniho 

  

Oproti jiným právě Shibutani více než kdokoliv jiný sociální faktory jako integrální 

součást procesu vzniku fám. Fáma je tedy zejména sociálním, nikoliv individuálním 

fenoménem, je kolektivním počinem, kolektivní transakcí. Přestože jedinci jsou do šíření 

fámy zapojeni, jsou na ní nezávislí, neboť jen tak slepě nešíří dál to, co slyšeli, ale vnímají 

ji jako diskuzi o společných zájmech. Důležité je analyzovat situace, za kterých se 

objevují, takovéto situace jsou mnohdy nejasné, matoucí, v nichž lidé nevědí, co se stalo, 

co se děje, co se bude dít, potřebují se orientovat, porozumět. Takovéto matoucí období 

pak zvyšuje náchylnost jedinců k jakýmkoliv informacím. Pokud jedinec hledá informace, 

obrátí se nejprve na pro něj obecně důvěryhodné zdroje – tisk, televizi, rozhlas. Problém 

nastává v situaci, kdy tato média nejsou k dispozici, například kvůli cenzuře, nedůvěře, 

neobjektivitě. Kolektivní tenze se v takovém případě stupňuje a vznikají fámy jakožto 

improvizované informace. Ty jsou takto čistě funkcionální, poněvadž vysvětlují něco, co 

není jasné, přináší detaily, odpovídají na otázky. 

Institucionální kanály Shibutani považuje za média se stabilními pravidly, jasně 

definovanými rolemi představitelů, s tradičními formami šíření a s ověřovacími 

procedurami či jinými specifickými procedurami při vybírání a třídění informací. Většinou 

je to tak, že co je šířeno na těchto kanálech, je obecně přijímáno jako pravdivé, ovšem na 

druhou stranu informace přinesená institucionálními kanály není nezbytně zárukou její 

pravdivosti a spolehlivosti. Naproti tomu existují neinstitucionální, tedy různé alternativní 
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kanály pro šíření informací – šeptanda, zvěsti, fámy, přičemž tyto neformální sítě jsou 

často tvořeny osobními vztahy, známostmi, sociálními sítěmi konkrétních jedinců. 

Při katastrofách, sociálních nepokojích či jiných podobných událostech je třeba 

většinou jednat rychle, jenže institucionální informační kanály jsou často zničeny nebo 

jsou jinak nefunkční. Neexistence nebo nefunkčnost těchto kanálů, na nichž by lidé mohli 

stavět své mínění nebo rozhodnutí, je frustrující, což vede k hledání jiných zdrojů 

informací, kterými jsou častokráte fámy. Lidé fámám nemusejí ani věřit, ale jednají na 

jejich základě prostě a jednoduše proto, že si nemohou dovolit je ignorovat [Shibutani 

1966: 34] (zde si povšimněme podobnosti s Prasadovými závěry)38. Při sociálních změnách 

tak vysvětlují a popisují spjaté události, které nejsou ihned viditelné, poskytují detaily, 

vysvětlují cokoliv, co není zřejmé, a predikují další vývoj, možnosti a důsledky.  

Shibutani tak tvrdí, že pokud důležité informace mezi veřejností absentují, je 

nucena k jejich nahrazování skrze jiné dostupné informační zdroje [Shibutani 1966: 57]. 

Jako náhradní informace jsou pak fámy výsledkem kritického uvažování o daném 

problému, racionální diskuze racionálně uvažujících jedinců, kteří během debaty zkoumají 

veškeré dostupné informace, hodnotí jejich pravděpodobnost, zkoušejí je ověřovat a 

pokoušejí se hledat východisko a řešení problému [Shibutani 1966: 70].  

 

2.2.4. Procesuální přístup Anne Knopf 

 
 Anne Knopf při svém studiu fám v 60. letech 20. století nebyla spokojena 

s dosavadními teoriemi a přístupy, a proto k problematice přistoupila se svým vlastním 

procesuálním přístupem. Veškeré stávající teorie a přístupy, tvrdí Knopf [2007: 95], 

nevysvětlují sociální podmínky, které na vzniku a šíření fámy participují. Sociální 

podmínky, tedy kontext šíření, byl důležitý například pro Shibutaniho, ovšem tomu Knopf 

vytýká, že nejasnost není nutnou příčinou vzniku fám. Shibutaniho model sice ukazuje, 

                                                             
38 Ale také podobnosti se závěry japonského sociologa Ikutara Shimizu. Ten se ve třicátých letech 20. století 
věnoval vlivu totálního informačního zhroucení nařízeného vládními autoritami během revolty mladých 
vojáků 26. února 1936 v Tokiu. Tento incident měl dalekosáhlé důsledky pro média a informační politiku 
státu. Krize byla natolik vážná, že koncem druhého dne vláda vyhlásila stanné právo a nastolila kontrolu 
informací. Ta ovšem zapříčinila totální výpadek jakýchkoliv zpráv, způsobila, že mezi povrchně 
informovaným obyvatelstvem byly rapidně šířeny fámy. Tato oficiální cenzura a nesmyslné informace 
nabízené oficiálním tiskem a rádiem nemohly lidu dát to, co hledal, ten tak logicky hledal náhradu informací 
jinde – ve fámách. Fámy se tak objevují, když v oficiálních zdrojích chybí informace o důležité události nebo 
pokud informace poskytnuté těmito oficiálními orgány nejsou dostatečné či jsou rozporuplné [cit. dle Schäfer 
2010: 33]. Shimizův přístup byl unikátní v tom, že považoval fámy za důležitý zdroj informací 
v každodenním životě lidí, vnímal je jako hluboce spřízněné s realitou sociálního každodenního života.  
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proč obecně fámy vznikají, ale už ne to, proč vznikají ty konkrétní fámy. Ačkoliv Knopf ke 

svým předchůdcům směruje několik výtek, výtkou jí samé může být to, že všechny 

přístupy, které odsuzuje, analyzuje z hlediska kolektivního násilí a rasových nepokojů, 

neboť jen ty ona sama ve své monografii zkoumá.  

 Při vzniku fámy (ovšem v kontextu rasových nepokojů) musí být přítomny tyto 

faktory současně: (1) rigidní sociální struktura podporovaná rasovou ideologií, (2) 

nepřátelský systém a (3) příznivé podmínky pro vznik fám (stres, napětí, obavy) [Knopf 

1975: 109]. 

 Co se týče sociální struktury, zde autorka analyzuje americkou demografickou 

strukturu, kde spatřuje velkou propast mezi černochy a bělochy. Co se týče třetí nutné 

podmínky pro vznik fámy, tedy podmínky napětí a obav, zde se autorka zabývá rasovou 

situací v USA v roce 1968, poukazuje na spojitost fám a kolektivního násilí, přičemž jedno 

může způsobit druhé a naopak. Fámy jsou součástí procesu produkujícího různé poruchy, 

zkreslení, jsou jedním z mnoha determinantů, které mohou zapříčinit kolektivní násilí či 

jeho vzplanutí. Jako stěžejní v dané problematice ale vidí nepřátelský systém přesvědčení, 

mínění, domněnek [Knopf 1975: 154]. Nepřátelský systém autorka vidí jako „negativní 

souhrn všeobecných pohledů, vnímání a přesvědčení, která má jedna rasa vůči druhé“. Pro 

černé jsou bílí zdrojem problémů, ale i naopak, nepřátelské domněnky obou skupin vůči 

sobě navzájem lze vnímat jako zdroj napětí, přičemž autorka problém vidí jak v obecném 

mínění, tak specifickém mínění. 

 

Nepřátelský systém domněnek  
běloši 

 

 

status quo musí být dodržován 

černoši mají dané definitivní místo 

černí uzurpují pozice bílých 

 

 

černoši jsou násilničtí 

černoši jsou promiskuitní 

černoši neustále podrývají systém 

 

obecné mínění 

 
 

 

 

specifické 

mínění 

 

 

 

                                    černoši 

 
 

status quo musí být změněn 

instituce bílých utlačují černochy 

běloši upírají černochům jejich právoplatné 

místo 

 

běloši jsou násilničtí 

politika a jiné autority bílých jsou bílými 

zneužívány proti černým 

systém se proti černochům spiknul 

 

Zdroj: [Knopf 1975: 145] 
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 Tím, že určitá skupina má určité domněnky nebo přesvědčení o skupině druhé, je 

automaticky predisponována k tomu, aby přijímala o druhé skupině fámy či jiné zkreslené 

informace. Obsah fám je pak podmíněn nebo ovlivňován právě tímto nepřátelským 

systémem myšlení, domněnek a přesvědčení. Fámy jsou tedy krystalizací nepřátelského 

systému přesvědčení, které má každá skupina vůči té druhé [Knopf 1975: 154]. V 

nepřátelském systému přesvědčení o druhé straně hraje důležitou roli jednak prvek 

přesvědčení, což je emoční základ pro domněnky, druhým prvkem je kognitivní element, 

tedy faktický základ mínění. Tyto dva prvky se v době stresových podmínek ještě více 

zintenzivní a když pak člověk slyší nějaké tvrzení o někom jiném, z jiné skupiny, ještě více 

se tím posilují jeho názory a přesvědčení, zvyšuje se i kognitivní aspekt, zejména když se 

ukáže, že je fáma pravdivá. Fáma tak uzavírá mezeru mezi nepřátelskými přesvědčeními a 

jejich ztělesněním jako faktu, jedno potvrzuje druhé, fáma dokazuje přesvědčení, zatímco 

přesvědčení vysvětluje fámu [Knopf 1975: 159]. Není pak jen vykrystalizováním 

nepřátelských domněnek, ale také i jejich samotnou realizací, potvrzením reality. 

Nepřátelský systém přesvědčení dává fámám jejich specifický charakter a sílu s tím, že 

obsah fámy je široce determinován právě domněnkami či přesvědčeními. Fámy slouží ke 

krystalizaci, potvrzení a intenzifikaci nepřátelských přesvědčení, které jsou spojeny s 

aktuálními událostmi.  

 Knopf také analyzuje funkci klinik fám, tehdy nazývaných Střediska pro kontrolu 

fám, v Los Angeles v roce 1968. Takováto střediska vznikala ve většině amerických 

velkoměst, ve kterých existovalo znatelné riziko rasových nepokojů [Ponting 1973: 391–

401]. První vzniklo v Los Angeles v dubnu 1967 a týdně vyřídilo přes deset tisíc hovorů. 

Toto centrum zaniklo, ale stalo se jakýmsi prototypem, dle kterého bylo ustanoveno 

několik dalších středisek, například během rasových nepokojů v červnu 1967 v Chicagu. 

Další města pak navázala během roku 1968. Analyzované středisko obdrželo tisíce 

telefonických dotazů a jeho úkolem bylo poskytnout a popularizovat odpovědi na kladené 

dotazy občanů. Problémem ale v daném kontextu bylo, že v očích černošské komunity byla 

jeho důvěryhodnost na nulové úrovni, protože středisko muselo mít přístup k aktuálním 

informacím, tj. být ve spojení s úřady a policií, které ale byly černošskou komunitou 

považovány za instituce bílých. A jelikož důvěryhodnost zdrojů je klíčem k prevenci a 

objasnění fám, středisko stálo před problémem své důvěryhodnosti jakožto zdroje. Svůj 

účel splnilo co do informování bělošské veřejnosti, ovšem ta černošská ho kvůli nedůvěře 

ignorovala, proto je jeho role (ale i těch dalších) v prevenci a mírnění nepokojů 

diskutabilní. 
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 Obecně měla centra zamezit a předcházet šíření fám, které by mohly vést 

k nepokojům. Měla pomáhat nastolovat klid během sociálních nepokojů, konfliktů, 

zvyšovat efektivnost zvládání nepokojů například skrze lepší koordinaci informací mezi 

státními institucemi a občany a v neposlední řadě měla občanům poskytovat důležité a 

důvěryhodné informace [Knopf 1975: 26]. V podstatě tak kontrolovala nepokoje, sloužila 

k jejich prevenci a neprodleně poskytovala informace veřejnosti. Jejich funkcí byla sociální 

kontrola, mediace, odpovídání na otázky ohledně organizace a také poskytování psychické 

podpory [Ponting 1973]. Knopf ale ukazuje, že většina center brzy zanikla, neboť nebyla 

schopna plnit svůj účel, jejich další cíle pak navíc nikdy nebyly pořádně zrealizovány.  

 

2.2.5. Práce Ralpha Rosnowa a Gary Alana Fina: funkcionalistický přístup 

 

Teprve v roce 1976 byla vydána stěžejní publikace Ralpha Rosnowa a Gary Alana 

Finea Rumor and Gossip. The Social Psychology of Hearsay, v níž autoři tvrdí, že funkce 

fámy tkví ve zmírnění obav a že jakékoliv obavy vedou k tendenci sdílet a šířit fámy, což 

ovšem není žádné nové tvrzení, tento faktor vyzdvihoval již Prasad. Pokud by byla fáma 

individuální a jedinci by do ní projektovali své obavy, proč by byla společným zájmem, 

kritizují autoři psychologický přístup. Fámu pak vidí jako druh informace, jež je sice 

nepodložená, ale není vyvrácená [Rosnow – Fine 1976: 4]. Fáma je poháněna touhou po 

nalezení smyslu, ujasnění si věci, není motivována primárně egem a statusovými 

potřebami. Je vždy nepodložená, ale vypovídá o důležitých jevech, proto není příliš osobní, 

tedy nevypovídá o osobních záležitostech jedinců (což dělá kleveta).  

Emocionální prvek, tedy strach, je důležitou proměnnou definice fámy. Je to i 

proto, že fámy jsou často spojeny s nepříjemnými situacemi, které lidi znepokojují. Dále 

také poukázali na důvěryhodnost jako důležitou součást v procesu šíření fámy. Fámě se 

musí nejprve věřit, až potom může být šířena a sdílena. Není to totiž jen jednoduchá 

zpráva, která je automaticky přijímána a dál šířena, ale je sdílena a hodnocena jako součást 

interakce mezi šiřitelem a příjemcem. Fáma je tak něco, co by mělo být nahlíženo jako to, 

co je tvarováno a přetvářeno v procesu komunikačního aktu. Je to forma veřejné 

komunikace spojená s osobní hypotézou o tom, jak svět funguje. 

Rosnow [1991] o několik let později trochu poupravil a přepracoval závěry 

Allporta a Postmana a tvrdil, že fámy jsou šířeny proto, že lidé mají potřebu vysvětlení 

nejasných a matoucích situací a zároveň protože mluvení o nich jim pomáhá a snižuje jimi 

pociťované obavy. Při transmisi jsou důležité čtyři faktory – fáma musí být pro posluchače 
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relevantní, reflektovat obecnou nejistotu, musí snižovat pociťované obavy a navíc musí být 

důvěryhodná. Faktor důvěryhodnosti Rosnow zdůrazňoval proto, že bez toho by byl model 

nerealistický a zahrnoval by výlučně fiktivní fámy. Zdá se tedy, že Rosnow vysvětloval 

fámu podobně jako Festinger, tedy že sdílení fám může být jednou z cest, jak zredukovat 

kognitivní disonanci.  

Fámu Rosnow vidí jako odpověď na progresivně měnící se svět, kterému je těžké 

porozumět. Lidské předpoklady o tom, jak svět funguje, jsou velmi často konfrontovány 

s nečekanými událostmi nebo výzvami s těžko predikovanými důsledky a dopady, píše 

Rosnow [2001: 212–213]. Čím více jsou tyto události matoucí, tím spíše jsou lidé 

motivováni získávat informace, aby ulevili svým obavám. Fáma může být v této 

souvislosti vnímána jako prostředek stabilizování kontroly nad situacemi, v nichž hrozí 

nějaké riziko nebo nebezpečí, může tak být odrazem snahy o kontrolu situace, když 

primární kontrola není možná. Lidé proto hledají druhotné strategie kontroly, které 

zahrnují i všemožná očekávání, predikci nejhorších scénářů atd. Šíření a sdílení fámy jim 

primárně pomáhá vypořádat se s danou situací, nadto ovšem může udržovat vztahy, může 

být cestou, skrze níž je možné vylepšit si vlastní status a prestiž, svůj obraz u druhých lidí 

ve své sociální síti.  

 

2.2.6. Jean-Noel Kapferer a jeho kritika všem stávajícím definicím 

 

 Kapferer [1992] namířil svoji kritiku na ostatní přístupy a definice zejména proto, že 

mu vadí pojmy ověřenost/neověřenost, předpoklad ústního přenosu a naprostá ignorace 

faktu, že fámy mohou být či se posléze mohou ukázat jako pravdivé. Co se týče 

neověřenosti, definice založená na tomto faktoru musí nutně vést do slepé uličky, neboť 

neodlišuje fámu od jiných ústně šířených informací a veřejnosti nepomáhá ji poznat, 

protože fáma má většinou všechny znaky ověření. Definice založená na neověřenosti totiž 

spadá do období silné nedůvěry vůči fámám a snaze jim všemožně zamezit, jenže toto 

kritérium je neuspokojivé, protože je příliš subjektivní na to, aby na něm šla založit 

definice. Navíc mezi ústně šířenou informací a fámou není vždy možné jasně určit hranici, 

poněvadž ta je subjektivní, je výsledkem vlastního přesvědčení o její pravdivosti. Veškeré 

definice fámy, které stojí na neověřenosti nebo nepravdivosti, jsou definice z podstaty 

ideologické a vyjadřují předpojatost a moralizující postoj, tvrdí Kapferer [1992: 13].  

 Fáma je podle Kapferera kolektivní akt výměny názorů a v žádném případě není 

nutně negativní, patologická, falešná, vymyšlená nebo iracionální, ovšem vždy je nutně 
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neoficiální. Právě neoficiální zdroj je její hlavní charakteristikou. Fámu pak autor definuje 

jako vznik a šíření takových informací, které ještě nebyly veřejně potvrzeny nebo popřeny 

z oficiálních zdrojů [Kapferer 1992: 17], je to doplňkové médium vypovídající o jiné 

realitě, paralelní a nekontrolovatelná informace. 

 V osmdesátých letech Kapferer po vzoru klinik fám založil Nadaci pro sledování a 

studium fám se stálou telefonní linkou Haló, fáma, kam lidé mohli zavolat, kdykoliv měli 

podezření, že se objevila a že se šíří fáma. Ukázalo se ale, že lidé označují za fámy 

historky, kterým nevěří, případně chtěli vědět, zda dané informaci lze věřit. Tím se však 

minul účinek linky, protože lidé telefonovali, aby upozornili na zprávy, kterým nevěřili, ale 

tím výzkumníkům unikaly fámy, kterým se věřilo. V podstatě se ukázalo, že pro veřejnost 

neexistuje žádná objektivní hranice mezi informací a fámou, za informaci veřejnost 

považuje to, co je podle ní pravdivé, za fámu to, co vidí jako nepravdivé nebo neověřené.  

 Kapferer také ukazuje, že pro šíření fámy není vůbec důležité, jestli je pravdivá, nebo 

není, protože skrze toto kritérium vůbec nejsme schopni poznat dynamiku jejího šíření. 

Ačkoliv se otázka pravdy dostává vždy na přetřes, když se mluví o fámě, o skutečné 

hodnotě sdělení pravdivost nic neříká. A co víc, veřejnost nedokáže většinou rozlišit 

pravdu a lež, když jde o sdělení, jež se šíří ústně.   

 Kapfererův názor na fámy je jistě zajímavý, k jeho škodě však fámy slučuje s jinými 

komunikačními druhy, nerozlišuje mezi fámou a klevetou, fámou a městskou legendou (v 

jeho pojmosloví poletujícími mýty), fámou a konspirací a ani fámou a dezinformací či 

mystifikací. „(…) hodně fám vzniká porušením tajemství a více či méně úmyslným 

únikem informací“, tvrdí autor [Kapferer 1992: 26], čímž ukazuje, že za fámu považuje i jí 

podobné informační druhy. Fáma podle něj vzniká i zkreslením, nepochopením, 

představivostí, nedorozuměním či nudou. To může být pravda, ovšem i tady musí být 

nutná podmínka důležitosti a nejasnosti, aby se fáma mohla rozvinout a padnout na 

úrodnou půdu.  

 

2.2.7. Současný pohled na fámu: Nicolas DiFonzo a Prashant Bordia 

 

DiFonzo a Bordia považují fámy za neověřené, ovšem relevantní informační 

tvrzení, které vzniká v kontextu nejasnosti, nebezpečí nebo potencionálního ohrožení, a 

jehož funkcí je pomáhat lidem nacházet smysl a zvládat rizika [DiFonzo – Bordia 2007: 

13]. Nejasné situace jsou takové situace, v nichž chybí smysl nebo jednoznačnost událostí. 

Nejasnost je důležitá, poněvadž jádrem sociální motivace je rozumět a jednat efektivně. 
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Právě snaha o nalézání faktů, tedy snaha o efektivní odpověď, je důležitá pro vypořádání 

se s fyzickým a sociálním prostředím. Abychom jednali efektivně, potřebujeme mít validní 

a přesné znalosti. Tento cíl nás pak motivuje hledat i šířit jakékoliv informace, které jsou 

zásadní pro adekvátní odezvu na danou situaci. 

Autoři na rozdíl od ostatních definic ukazují [DiFonzo – Bordia 2007: 201], že 

v procesu šíření fám je klíčová důvěra. Aktivita fámy je její mírou silně ovlivněna, a to 

více než nejistotou a obavami. Pokud je důvěra na nízké úrovni, lidé mají sklon se do šíření 

fám tím spíše zapojit, nehledě na úroveň obav a nejistoty. Pakliže je důvěra vysoká, pro 

šíření fámy jsou nezbytné podmínky nejistoty a obav [DiFonzo – Bordia 2007: 203].  

Ve svém integračním modelu poukázali autoři na několik důležitých elementů. 

Vznik a šíření fámy jednak ovlivňuje sociální prostředí, podle jejich názoru zejména 

nejasná situace a pociťované ohrožení. V dobách sociální změny, nejasnosti a nejistoty či 

zvýšeného rizika se skupiny a jedinci shlukují dohromady, aby společným úsilím nalézali 

smysl. Fáma jako nalézání smyslu je v jejich modelu reprezentovaná kouskem puzzle, 

který musí skupina doplnit do celku. Nalézání smyslu se děje jednak na skupinové úrovni, 

ale také na té individuální. Na skupinové úrovni je fáma informačním tvrzením, které se 

šíří na veřejnosti a skrze ni. Navíc charakteristika skupiny hraje také svou roli. Tato 

charakteristika zahrnuje skupinovou kulturu – tedy přesvědčení, názory, hodnoty, normy, a 

charakter systému. Na individuální úrovni je proces ovlivňován motivací, psychologickými 

stavy a kognicí jednotlivců. Motivací pro šíření fám může dle modelu být snaha o nalezení 

faktů, udržení a upevnění vztahu a vylepšování svého obrazu před ostatními členy skupiny. 

Nejistota a obavy jsou averzním psychickým rozpoložením. Kognice zahrnuje úroveň 

důvěry v oficiální sdělovací prostředky a informační zdroje a také důvěru v danou skupinu, 

důvěru ve věrohodnost a důležitost fámy. Každý jednotlivý prvek v jejich modelu pak 

ovlivňuje ty další.   
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Integrační model fámy 

 

 
 

Zdroj: [DiFonzo – Bordia 2007: 244] 

 

 

2.2.8. Shrnutí sociologického přístupu  

 

Sociologický přístup oproti psychologickému nahlíží na fámu nejčastěji jako na 

důsledek obav pramenících ze sociálního kontextu, tedy z pocitů nejasnosti či zmatenosti 

ohledně stávajících společenských událostí či jevů. Důležitá je pro něj skupina a její 

interakce, skrze níž se fáma šíří jako produkt kolektivní racionální diskuze, jejímž cílem je 

nalezení odpovědi [Rosnow – Fine 1976; Shibutani 1966]. Právě za podmínek nejasnosti, 

zmatenosti či ohrožení se lidé více obrací k sobě samým a fáma je tak produktem 

neformálního procesu kolektivního řešení problému [Bordia – DiFonzo 2004; Shibutani 

1966]. 

Sociologicky zaměřený přístup laboratorní výzkumy fám v první polovině 20. 

století kritizoval, neboť o skutečných příčinách vzniku, důvodech šíření ani jejich 
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důsledcích naprosto nic nevypovídaly. Sociologové si tak byli vědomi, že je třeba se 

pokusit fámu metodologicky uchopit jinak. Odlišnost v závěrech laboratorních 

experimentů, které používali zastánci psychologického přístupu, a v závěrech sociologů, 

které byly ustanovovány na základě přímého či nepřímého pozorování, archivního 

výzkumu či terénního výzkumu spojeného s rozhovory, je tak logická. Jednou z mnoha 

výtek na adresu psychologů byla fiktivnost a umělá zkonstruovanost experimentů, které již 

z podstaty nemohly o těžko uchopitelném jevu, jakým fáma je, vypovědět nic. Naproti 

tomu sociologové vycházeli z jiné metodologie a zvolili si pro své výzkumy reálné situace, 

skutečné prostředí, v němž fáma spontánně vzniká a kde se interakcí šíří. 

Výzkumy sociologické vidí fámu jako problém kolektivního rázu. Důležitý není ani 

tak jedinec jako kolektiv. Výzkum se tak soustředí na zjišťování toho, co fáma společnosti 

přináší, o čem vypovídá a na co poukazuje. Více již není nahlížena jako informace, která 

vadí, naopak takový přístup je kritizován, neboť už je počítáno s tím, že fámy mohou být 

pravdivými a v určitém kontextu i přesnými informacemi. V takovémto pojetí fáma 

představuje výsledek společného racionálního a intelektuálního úsilí skupiny dospět k 

uspokojivému výkladu událostí. Je poukazováno na to, že informace, která není dostupná 

na formálních kanálech, způsobuje, že lidé mají sklon ji hledat jinde a kvůli tomuto 

nedostatku ji i v tomto smyslu interpretovat. Takto je pak fáma nahlížena jako forma 

kolektivního řešení problému, neboť členové skupiny se jejím šířením snaží interpretovat 

pro ně nejasné události. 
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2.3. Co je a co není fáma aneb její pozice v rámci neoficiálních 

informací 

 

Fáma je druhem neoficiální informace. Existují ovšem i jiné druhy neoficiálních 

informací, které mají s fámou mnoho společného, ale také mnoho rozdílného. Odborná 

literatura pojímá tyto druhy informací – fámy, klevety, městské legendy či konspirace –

různě. Někteří je považují za jedno a to samé, někteří je naopak důrazně rozlišují. Tento 

konceptuální nesoulad však s sebou přináší několik problémů. Za prvé problém teoretický, 

tedy chceme-li zkoumat fámu, musíme vědět, co jí je, a chceme-li komparovat literaturu o 

ní, sledovat její vývoj a postihnout její proměnu, musíme vědět, jak ji daná literatura 

pojímá. Tak se dostáváme k problému, že jednou je fáma slučována například s klevetou, 

jak to dělá sociální psychologie nebo kulturní sociologie, nebo je slučována s městskou 

legendou, jak to dělá etnologie a folkloristika, nebo je slučována s konspiracemi a 

dezinformacemi, jak to dělají práce zvláště z politologické oblasti. Z toho pak vyplývá i 

problém metodologický, tedy jak fámu vůbec zkoumat, jak ji pro historickou komparaci 

pojímat, když její vnímání bylo a je značně roztříštěné.  

Co se týče podobnosti a také záměny zmíněných útvarů za fámu, je situace dosti 

problematická. Při psaní práce jsme se několikrát setkali s tím, že název či anotace 

sekundárního zdroje slibovala, že se bude zabývat fámou, ovšem opak byl pravdou. Tak 

například autor knihy vznosného názvu Rumor that Changed the World [Chirovici 2015] 

vůbec nedostál názvu své knihy, protože fámy vůbec neanalyzuje. Sám za fámu vydává 

zlatou horečku v Kalifornii nebo postavu vraha Jacka Rozparovače (o němž se tehdy nic 

nevědělo, proto vznikaly dohady, že vrahem by mohl být herec ze slavné hry na motivy 

Roberta Stevensona Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda [1886]). Tato kniha je jen 

jedním příkladem za všechny.  

Tato dizertační práce si uvědomuje smysluplné konceptuální rozdíly mezi danými 

neoficiálními informacemi, a proto mezi nimi rozlišuje. Je to především proto, že jejich 

funkce je odlišná, kontext jejich vzniku a šíření je odlišný, stejně jako i obsah. Nicméně je 

nutné je zmínit a zabývat se jimi, a to zejména z jak výše zmíněného důvodu, tedy proto, 

že jsou odbornou literaturou častokráte s fámou slučovány v jedno a to samé, tak z důvodu 

toho, že práce se zabývá proměnou fámy v historicko-sociologické perspektivě, a jak bylo 

ukázáno, současné pojímání fámy se značně odlišuje od toho v předchozích historických 

obdobích, v nichž byla s těmito druhy informací, zejména s klevetou, případně pak i 
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s veřejným míněním, považována za jedno a totéž. 

Doposud jsme se věnovali tomu, co fáma je, jak se projevuje a jak ji můžeme 

poznat. Je jasné, že definovat tento druh informace je nesnadná úloha, přestože v tomto 

směru poskytlo mnoho autorů z několika pozic propracované a podnětné definice. V této 

kapitole se zaměříme na několik útvarů, které jsou často za fámu považovány, na první 

pohled mohou splňovat její kritéria, tak jak byla popsána výše, nebo s fámou podle 

obecného mínění nějakým způsobem souvisejí. Přesto však uvidíme, že to, co bude níže 

popsáno, za fámu označit nelze, nebo je v takovém případě označení sporné. Jedná se o 

druhy informací jako jsou klevety, městské legendy či konspirační teorie, případně i 

dezinformace. 

 

2.3.1. Kleveta 

 

Nejčastěji je fáma ztotožňována s klevetou, ovšem tyto dva druhy informací se 

odlišují ve svém obsahu a funkci. Kontextem šíření fámy je nejasná nebo ohrožující 

událost nebo situace, jejím obsahem je relevantní informační tvrzení, které je nepotvrzené, 

a jehož funkcí je dávat smysl něčemu nejasnému či zvládat strach a pocity ohrožení. 

Kleveta je součástí budování sociální sítě, slouží k jejímu udržení, strukturování nebo 

obraně. Obsahem je pak hodnotícím tvrzením o jedincově osobním životě. Její funkcí je 

navíc pobavit, dodat sociální informace nebo ustanovit, změnit nebo udržet skupinové 

členství, udržet strukturu skupiny nebo skupinové normy. Dalším rozdílem může být to, že 

fáma není založena na důkazu, není ověřená, ovšem kleveta může být. Fáma obecně 

vypovídá o důležitém jevu, události, tématu a je signifikantní pro své šiřitele, kteří se 

nemusejí nutně znát, oproti tomu je kleveta spíše módní záležitostí, není příliš společensky 

relevantní a vždy koluje mezi lidmi, kteří se znají. Fáma může, ale nemusí být o osobních 

životech jedinců, ale kleveta je vždy o soukromí jedinců.  

Kleveta je druhem neformální komunikace dvou a více lidí, která se ve svém 

obsahu zabývá jednáním či chováním osob, které komunikaci nejsou přítomny. Tím pak 

slouží jednak jako prostředek k pozitivnímu vnímaní sebe sama, ale i k možné diskreditaci 

toho druhého [Cox 1970; Paine 1967], zejména proto, že je svou povahou hodnotícím 

komentářem [Foster 2004: 78]. Lidově řečeno, kleveta je mluvení o jiném člověku za jeho 

zády. Klevety mají, navzdory své četnosti, kdy zahrnují až 65–90 % veškeré komunikace 

[Dunbar 2004; Emler 1994], negativní pověst. Jsou považovány za nemorální téměř 

v každé společnosti, nehledě na stávající kulturu či historické období. Důvodem může být 
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fakt, že jsou často nahlíženy jako prostředek k manipulaci s druhými a k jejich 

ovlivňování, ovšem nepochybný je i jejich pozitivní vliv – jsou účelové a důležité pro 

sociální fungování. 

Klevety jsou definovány různě, například jako konverzace o společenských a 

osobních tématech [Dunbar 2004: 109], jako pozitivní či negativní informace s hodnotícím 

aspektem, které jsou během konverzace vyměňovány o třetí straně, která se oné 

konverzace neúčastní [Grosser et al. 2010: 3; Foster 2004: 81]. Kleveta je tímto silně spjata 

s přátelstvím a jinými sociálními vztahy a hraje důležitou roli v budování a udržování 

vztahů skrze přátelství či různé druhy známosti. Jako nástroj sociální kontroly tak 

ustanovuje členství v komunitě a stráží její morálku. Slouží k sociální regulaci a udržuje 

standardy chování.   

Margaret Cuonzo [2008: 133] ukazuje, že v procesu klevetění musí existovat 

minimálně tři strany – klevetící, příjemce klevety a objekt klevetění. Nelze klevetit o sobě 

samém, ale pouze o druhých. A právě v tom zřejmě tkví podstata toho, proč byla a je 

kleveta nahlížena jako nepatřičná, neboť právě tento aspekt ukazuje, v čem tkví její 

skutečná podstata – v narušování soukromí. Mluvčí totiž musí mít jistý skrytý úmysl s 

cílem ovlivnit mínění či názory příjemců sdělení. První podmínkou pro naplnění 

zmíněného cíle je to, že mluvčí musí mít určité vědomosti o objektu jeho p(r)omluvy, musí 

být například přesvědčený o tom, že třetí strana nechce, aby se nějaké informace dozvěděli 

ostatní lidé. Zde je vidět rozdíl mezi obyčejně podanou informací, tj. mluvčí předpokládá, 

že objekt klevetění nebude rád, když se jistou informaci o něm dozví někdo jiný [Cuonzo 

2008: 135]. Právě snaha o utajení či snaha o zamezení šíření informace dává často klevetě 

vzniknout, případně je jednou z jejích charakteristik, kterou se odlišuje od ostatních 

podobných druhů neoficiálních informací. Cuonzo také tvrdí, že kleveta je aktivita, v níž 

nejde ani tak o její obsah – tatáž informace může být klevetou, ale také nemusí – záleží 

vždy na okolnostech a úmyslech mluvčího. Autorka tak odmítá definici, která vidí klevety 

jako tvrzení o soukromých záležitostech druhých, protože obsah klevety se nemusí nutně 

týkat pouze osobních či citlivých záležitostí.  

Evoluční teorie o původu klevet přichází s názorem, že s průběhem evoluce se lidé 

stávali čím dál tím více sociálními, neboť jim to přinášelo určité výhody (např. pocit 

bezpečí a možnost sdílení zdrojů). Jedinec totiž sám nemohl být schopen hlídat své 

přístřeší, lovit a zároveň vykonávat několik dalších činností naráz, což ovšem skupina 

mohla. Jenže skupina mohla existovat a rozvíjet se pouze v případě, že si byl každý 

jednotlivý člen roven. Takováto skupina si pak stanovila normy, které předepisovaly svým 
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příslušníkům, jak by se měli chovat. Samotná existence skupinových norem však nebyla 

zárukou toho, že je každý jednotlivý člen bude dodržovat, neboť občas se určitý jedinec či 

několik jedinců nechoval tak, jak se od něj očekávalo – nechoval se dle stanovených 

norem. Jenže pro ostatní, kteří dané normy ctili, to představovalo problém. Jak tedy zajistit 

dodržování norem všech členů, navíc když je to časově i energeticky náročné? Robin 

Dunbar [1996: 115–116] odpovídá, že evoluce tento problém vyřešila tak, že dala lidem 

schopnost mluvit, čímž členům skupiny umožnila varovat se navzájem proti těm, kteří 

stanovené normy porušovali [Dunbar 1996; 2004]. Kleveta tak vznikla a sloužila jako 

obranný prostředek skupiny proti těm, jež porušovali dané normy.  

S totožnou myšlenkou, ovšem o několik let dříve, přišel Max Gluckman, jenž v 

klevetě spatřoval kulturně kontrolovanou hru s důležitými sociálními funkcemi [Gluckman 

1963: 312]. Ta poté funguje jako upevnění skupinové jednoty, skupinových norem, a to 

zvláště v situacích, v nichž je poukazováno na odlišnost dalších skupin. Gluckman tvrdí, že 

i samotné vědomí toho, že členové skupiny mohou klevetit, pakliže se někdo nechová dle 

norem, je dostatečným prostředkem pro to, aby členové udržovali své chování v rámci 

norem. Je to tedy něco jako mechanismus, který udržuje chování jedinců v rámci norem, 

něco co reflektuje morálku a posiluje komunitní vztah. Kleveta tak může ustanovovat 

sociální status, předávat stereotypy a předsudky, udržovat morálku a komunitní vazby, 

zhmotňovat sociální normy a chování či informovat komunitu.  

Gluckman ukazuje, že kleveta není jen důležitá společenská instituce, ale také 

vysoké umění, které odráží snahu mluvčího vzbudit určitý dojem, který ovlivní to, jak 

druzí budou s objektem klevetění následně jednat a jak na něj budou nahlížet, ovšem stejně 

tak i dojem, který ovlivní názory příjemců na mluvčího samého. Snahu o formování dojmů 

tak lze dle Gluckmana vnímat jako druh sociální kontroly [Gluckman 1963].  

Gluckman tvrdil, že kleveta může sloužit jako faktor ospravedlňující výjimečnost 

sociální skupiny, ve své podstatě tedy pomáhá udržovat morální normy a hodnoty skupiny, 

přičemž poukazuje na jejich spolehlivost, zejména při srovnávání s univerzálními 

společenskými normami či normami jiných skupin. Kleveta stejně tak definuje jedince jako 

členy skupiny: právo participovat na klevetě je znakem přátelství nebo bližší známosti, 

protože kleveta se šíří většinou pouze mezi důvěryhodnými, spřízněnými lidmi, kteří se 

znají. Participace na šíření pak sleduje pravidla chování. Porušení těchto pravidel znamená 

porušení norem skupiny. Taková osoba, která porušuje daná a zaběhnutá pravidla, pak 

napříště bývá z komunikace vyloučena. Příkladem může být již zmíněná studie Theodora 

Caplowa [1947] o předávání informací za 2. světové války.  
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 Právě určitá blízkost mezi jedinci, známost či dokonce přátelství, funguje v 

kontextu klevet jako skupinové pouto, skrze něž se sdílejí normy, a tím ustanovují hranice 

pro rozlišování toho, kdo je vně skupiny a kdo mimo ni. Cizinci totiž klevetě již z její 

podstaty nemohou rozumět, čímž kleveta funguje jako způsob vylučování outsiderů ze 

společenského života dané skupiny. Sdílením klevety totiž klevetící dává svému 

posluchači jakousi důvěru, ovšem co začíná jako důvěrná výměna informací v soukromí, v 

případě klevety končí na skupinové úrovni, kde se stává vědomostmi, normami a sdílenými 

hodnotami. 

Robert Paine [1967: 281] oproti Gluckmanovi přišel s opačným názorem, a to s tím, 

že přestože klevety mohou stvrzovat skupinovou identitu, jejich funkce je vždy 

individuální. V jeho pohledu je kleveta čistě sobectvím, neboť je to jedinec, kdo klevetí, 

nikoliv skupina. Zmíněné je také ukázkou toho, že funkce klevet spočívající v udržení 

skupinových norem je problematická a skutečnou podstatu klevet pak musíme hledat v 

motivech jedinců, kteří klevetí. 

Kleveta je Painem pojímána jako informační management [Paine 1967: 282], čímž 

se autor inspiroval u Ervinga Goffmana [1999] a jeho managementu dojmů. Klevetu 

považuje za druh neformální komunikace, jež slouží k prosazování a ochraně 

individuálních zájmů. I Paine ovšem spatřuje v klevetě formu sociální kontroly, a to 

zejména tehdy, když slouží k udržování skupinového pocitu my. Takto může být 

neformální a nepřímou sankcí v situacích, kde nemůže být riskován otevřený a formální 

nátlak, nebo kde je nevýhodné nátlak učinit otevřenou a formální formou, nebo kde žádná 

jiná sankce není k dispozici.  

Paine Gluckmana kritizuje zejména proto, že považuje za stěžejní komunitu, 

nikoliv jedince. Gluckman tak v jeho pohledu přisuzuje klevetícím jednotu jejich komunity 

jako hodnotný aspekt a vysvětluje regulaci klevet s odkazem k ochraně těchto hodnot. 

Jenže Paine mu oponuje [1967: 280], že právě podstata klevet a jejich cíl je spjat pouze a 

jenom s vlastními jedincovými zájmy. Tím zakládá svoji teorii o tom, že klevetící 

klevetěním prosazují pouze vlastní zájmy, tedy že jedinci klevetí a regulují klevety čistě ze 

sobeckého důvodu. Klevety jsou tak kulturním prostředkem, který klevetící jedinci 

využívají k prosazování vlastních (sobeckých) zájmů. 

Paineho interakcionistické vysvětlení tak stojí proti Gluckmanově čistě 

funkcionalistickému pojetí, které vysvětluje latentní funkci klevet v mnoha sociálních 

jednotkách. Oproti tomu Paine vyzdvihuje vliv jedince a jeho úmyslu, tedy zejména 

management vlivu a management informací. Tato rozličná pojetí pak spojil Gilmore [1978: 
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78], který poukázal na to, že různé pohledy Gluckmana a Paineho jsou dány rozdílnými 

pojetími klevety jako takové, neboť oba zkoumali určité formy klevety – Gluckman 

kolektivní klevetu, Paine klevetu malých skupin – nikoliv však klevetu jako obecnou 

kategorii.  

 Paine, ale například i Emler, ukázal, že klevety také slouží k budování vlastního 

pozitivního obrazu u druhých a k získání individuálních benefitů. To podporuje evoluční 

hypotézu, podle níž se lidé snaží vylepšit si svůj vlastní status tím, že se pokoušejí ohrozit 

či podrýt pověst výše postavených členů sociální skupiny. Klevety tak slouží jako důležitý 

způsob ovlivňování informací o druhých, zejména těch, které mohou mít vliv na jejich 

reputaci, ovšem i na tu vlastní, neboť jedinec spolu s negativní klevetou často šíří (či se o 

to snaží) i pozitivní informaci o sobě samém. Ovšem samotné klevetění s sebou nese to 

nebezpečí, že se člověk může dostat do obtížné situace a být pro šíření klevet považován za 

nemorálního. Člověk, který pomlouvá na veřejnosti jiné členy komunity před ostatními, 

může v jejich očích ztratit své společenské postavení [srov. Kandert 2004: 87].  

Lidé klevetí z různých důvodů a v různých situacích. Jorg Bergmann [1993: 147] 

poukazoval na tři sociální funkce klevet – kleveta jako prostředek sociální kontroly, 

kleveta jako mechanismus ochrany sociální skupiny a kleveta jako technika získávání 

informací. Tou hlavní funkcí je podle něj ochraňování skupinových norem a morálních 

hodnot. Nicméně jedinci často využívají klevety pro získávání informací a pro vylepšení 

vlastní pozice skrze poukazování na porušování akceptovaných společenských standardů a 

norem. Právě management reputace je v kontextu klevet důležitý, neboť lidé se snaží 

udržet si určitou pověst v rámci skupiny a také být na základě oné pověsti do budoucí 

skupinové spolupráce zapojeni. Velmi důležitá je tedy ta vlastnost klevety, že sociálně 

hodnotí – utváří pověst, čest, prestiž. 

Odborná literatura [srov. např. Beersma – van Kleef 2012: 2644–2645] uvádí čtyři 

různé motivace pro šíření klevet:  

1. Snaha o manipulaci s druhými a jejich ovlivňování. Tento motiv je nejčastěji veden 

nečestnými úmysly, což může být důvodem, proč mají klevety tak špatnou pověst. 

2. Informování se a získávání nových informací. Podle Rosnowa a Fina [1976: 130] si 

mohou lidé klevetěním vyměňovat novinky, a tím utvářet sociální mapu prostředí, ve 

kterém žijí. Lidé také klevetí, aby si potvrdili své vlastní názory na sociální svět kolem 

sebe. Navíc v určitých situacích mohou být klevety jedinou možnou cestou, jak se k 

informaci dostat [Foster 2004: 84], zejména pokud je ona informace svou povahou 

nevhodná. 
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3. Zábava a rozptýlení. Právě zábavní motiv je důvodem, proč jsou tak populární klevety 

v televizi či bulvárním tisku. A ačkoliv to není kleveta v pravém slova smyslu, jelikož plně 

neodpovídá definici, jistě odpovídá zábavními motivu. Tento motiv také odkazuje k tomu, 

že sdílení klevet je často zábavné, příjemné, radostné [srov. např. Meyer Spacks 1982: 31]. 

Krajní mezi pak zaujímá exhibicionismus a voyerství cizího soukromí. 

4. Udržení sociálních norem. Tento motiv byl již podrobně rozebrán výše.  

Kleveta může mimo jiné sloužit i jako pasivní odpor proti různým formám moci (to 

jsou často klevety vyrůstající ze závisti a žárlivosti) [Goodman – Ben-Ze’ev 1994: 5], a to 

zejména ve společnostech, které zažívají nějakou znatelnou sociální změnu, například 

v průběhu migrace (někdo se stěhuje do většího města a záhy ho druzí v rodné 

vsi/maloměstě pomlouvají, že se má lépe a přejímá městské „móresy"). Kleveta je tak 

často projevenou závistí. Závist jako sociální emoce vzniká pouze v sociálním prostředí, 

neboť v něm dochází k určitému porovnávání. To, že jedinec vidí, že někdo jiný je lepší a 

úspěšnější, je pro něj ponižující a on tak chce bránit své sebehodnocení tím, že druhého 

pomlouvá. Pomluva je tak jakousi strategií pro zvládnutí vlastních pocitů méněcennosti.  

Se závistí souvisí i další důležitá motivace pro šíření, a to sice zvýšení vlastního 

sociálního statusu, svého postavení ve společnosti. Kleveta může být i strategií, jíž jedinci 

užívají k tomu, aby si zajistili pozitivní image u druhých, pro své vlastní zájmy [Dunbar 

1996; Emler 1994; Meyer Spacks 1985], neboť pro jedince je důležité, aby byl při 

srovnávání s ostatními členy dané skupiny zdůrazněn jeho vlastní úspěch. Kleveta je 

mocným nástrojem pro ovlivnění společenské reputace druhých.  

Motivem může být i kulturní učení [Baumeister et al. 2004: 113], neboť klevety 

pomáhají jedincům učit se tomu, jak se žije v daném kulturním okruhu, jaká zde panují 

pravidla. Klevety tak své posluchače vzdělávají v sociálních normách a v sankcích za 

jejich porušení a sami o sobě pak tyto normy a sankce stvrzují. Sdílení informací o 

ostatních lidech skrze klevety nejen že pomáhá lidem získat vhled do životů druhých, ale 

také do jejich vlastních, což autoři vnímají jako kulturní učení. Skrze tuto hypotézu lze 

vysvětlit i motiv varování ostatních členů skupiny ohledně jedince, který normy porušuje. 

Pojetí klevety jako prostředku pro kulturní učení poukazuje i na možné zvyšování statusu 

mluvčího. Ten je totiž vnímán jako expert na to, jak by se měli lidé chovat ve stávajícím 

sociálním prostředí.  

V odborné literatuře nalezneme ještě motiv utužení vazeb s osobou, se kterou 

jedinec klevetí [Foster 2004: 85], tato funkce má však blízko k sociální zábavě a potěšení. 

Posledním motivem pak může být motiv terapeutický, kde kleveta figuruje jako 
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ozdravující hovor, tedy čím více se dozvídáme o životech druhých, tím více i o tom našem, 

případně pak šíření klevety může být pro jejího šiřitele úlevou.  

Kleveta je často nahlížena jako forma nepřímé sociální kontroly. To, o čem kleveta 

vypovídá, může samo o sobě sloužit ke změně společností neakceptovatelného chování. 

Jedinec vidí, že ostatní lidé nesouhlasí s určitým jednáním a vnímají ho negativně. Dostává 

tak signál, jaký důsledek by jeho případné nežádoucí jednání mohlo mít. Jedinec pak vidí, 

co se o deviantním jedinci říká, co o něm koluje za klevety, což může mít vliv na jeho 

vlastní rozhodnutí, zda se něčeho v budoucnu záměrně dopustí, nebo se nevhodného 

jednání zdrží. Kleveta pak není jen kontrolou, nýbrž i prevencí. Již samotné vědomí toho, 

co si okolí bude myslet a že bude pomlouvat, jak budou vnímány určité skutky a jednání, 

to vše ovlivňuje jedincovo chování v tom smyslu, že se raději bude řídit přijatými 

standardy skupiny, aby byl nadále jejím členem. Pokud kleveta vznikne a šíří se, dalším 

aspektem sociální kontroly je to, že členové skupiny ji nějak vnímají a hodnotí – kleveta je 

pak jakýmsi tvrzením, ke kterému každý další článek řetězu v procesu šíření přidává další 

tvrzení – a zde také vychází najevo buď souhlas, nebo nesouhlas s obsahem klevety, ale i 

s jeho hodnocením předešlých šiřitelů.  

Sociální kontrola také vychází ze skutečnosti, že klevety hrozí samotnému šiřiteli 

sankcemi. Pokud se kdosi stane šiřitelem klevety, nemůže si být vůbec jist tím, jakým 

způsobem na to budou reagovat druzí, její příjemci. Lidé se sice pokoušejí uspokojit svou 

zvědavost ohledně různorodých informací o třetí osobě, ale na druhou stranu osoba, která 

klevety šíří, ví, že ji to staví do trestuhodné a velmi vrtkavé pozice. Obava z ohrožení své 

vlastní pověsti a pozice je, jak již bylo řečeno, značně vysoká. Zde je právě vidět, že 

kleveta funguje i jako snaha vydobýt a udržet si své vlastní místo na slunci, snaha vypadat 

v očích druhých dobře. Tuto skutečnost lze zarámovat spolu s Ralphem Rosnowem [1977], 

jenž rozděluje společnost na dva druhy (v kontextu šíření klevet) – na ty s kulturou viny a 

na ty s kulturou studu [Rosnow 1977: 159–160]. První z nich je k šiřitelům klevet naprosto 

netolerantní, jakékoliv chování, byť zavrženíhodné, může být hodnoceno a diskutováno 

pouze a jen tehdy, pakliže je ona osoba diskuzi přítomna. Ve druhém typu společnosti je 

naopak naprosto běžné, že chování osoby je propíráno za jejími zády.   

 Pocity studu či zakoušení trapných a ponižujících situací hrají důležitou sociální 

roli v každodenním životě. Řečeno s Goffmanem [1999: 57], jedinec je v podstatě hercem, 

který odehrává svůj život na jevišti. Na jednu stranu je herec lidská bytost, ovšem na 

druhou od něj společnost vyžaduje, aby se choval jako divadelní postava, jíž ztvárňuje, 

tedy aby hrál své sociální (společností očekávané) role. V konečné podstatě společnost od 
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jedince očekává, že bude každodenně pro druhé hrát divadlo, předvádět se, aby jí byl přijat. 

Ovšem hraním divadla je riskováno rovněž odmítnutí, pojící se s pocity studu, ztrapnění, 

ponížení. I takovéto společenské očekávání můžeme nazvat sociální kontrolou, neboť 

člověk si je vědom rizika odmítnutí a pocitů, které v případném nezdaru budou následovat.  

Šíření různých informací, které mohou ovlivňovat pověst jedince, člena skupiny, 

skrze klevety, je široce rozšířenou, účinnou a nenákladnou formou trestu. Výzkumy 

ukazují, že zejména negativní kleveta funguje jako levná neformální sankce, která je široce 

přijímanou a preferovanou metodou trestu [Ellickson 1991: 243], a rovněž ukazují 

[Feinberg et al. 2012], že negativní chování jedince motivuje ostatní jedince ke klevetění o 

přestupku daného člena skupiny. Sdílením takovéto informace jsou pak ostatní jedinci 

schopnější efektivněji spolupracovat a udržovat sociální kontrolu a řád. Sami pak 

vyzdvihují specifickou roli klevet jako účinnou a široce rozšířenou formu trestu [Dunbar 

1996; Feinberg et al. 2012]. Klevety totiž plní funkci zabezpečení spolupráce ve skupině a 

to tak, že jsou prostředkem pro šíření informace o pověsti jedince, která varuje ostatní 

členy o narušiteli norem a navádí je, aby se mu vyhýbali a byli před ním na pozoru, což 

navíc zvyšuje různé podněty ovlivňující narušitelovu reputaci, které nadto odrazují ostatní 

jedince od toho, aby se chovali antisociálně [Feinberg et al. 2012; Willer et al. 2010: 324].  

Feinberg zjistil, že jedinci, kteří jsou svědky antisociálního chování, jsou více 

prosociálně orientovaní a jsou více motivovaní k participaci na šíření klevet [Feinberg et 

al. 2011: 2]. Prosociální klevety jsou podle autorů důležité, neboť sdílení negativního 

hodnocení o určité osobě, která se chová nepřístojně, ostatní spojuje, navíc tím skupina 

monitoruje a kontroluje své členy a detekuje antisociálnímu chování [Feinberg et al. 2011: 

5]. Feinberg s ostatními kolegy tedy přednesl prosociální hypotézu klevet, v níž ukazuje, že 

klevetění je silně prosociálně motivováno. Základním motivem pro jejich šíření je pomáhat 

ostatním vyhnout se tomu, aby byli terčem antisociálního chování, využívání a manipulace 

ze strany druhých [Feinberg et al. 2011: 36; Feinberg 2014].  

Klevety hrají ve společnosti důležitou sociální roli – kontrolují chování členů 

skupiny a ochraňují její identitu. Pomáhají odkrývat přetrvávající hodnoty a morální normy 

ve skupině, pomáhají jedincům identifikovat se se skupinou a vidět sebe sama jako člena 

určité skupiny. Klevety nadto trvají na dodržování určitých pravidel chování, čímž jsou 

schopny jistým způsobem zabraňovat či umenšovat vznik konfliktů a jiných nežádoucích 

jevů.   
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2.3.2. Městská legenda 

 

Dalším druhem neoficiální informace, s nímž je fáma často neprávem slučována, je 

městská legenda. Městská legenda je totiž především vyprávěním, jejím obsahem je 

zejména morální historka, která má děj a pointu. Jejím cílem je pobavit, ustanovit, udržet 

nebo předat kulturní zvyky, hodnoty, morálku [DiFonzo – Bordia 2013: 14]. Městské 

legendy jsou historky neobvyklé, humorné nebo hrůzostrašné, obsahují témata, která se 

vztahují k modernímu světu, jejich funkcí je propagovat a poukazovat na morální normy 

v kultuře. Přestože je fáma i městská legenda kolektivním procesem a transakcí, odlišují se 

v obsahu, funkci a kontextu šíření. Fáma nemá pobavit a poukazovat na morálku, navíc 

vůbec nehodnotí, je kratičká a bez narativního vyjádření. Fáma je o současné události nebo 

tématu k diskuzi a o tom, jak tyto události mohou ovlivnit budoucnost, městská legenda je 

oproti tomu vyprávěním o událostech, které se již staly.  

Pojem městská legenda (nebo také urban legenda, moderní či současná legenda, 

pověst, popř. mýtus) odkazuje na skutečnost, že je vypravována lidmi žijícími v moderní, 

urbanizované společnosti. Přestože jsou příběhy líčeny jako skutečné osobní zkušenosti 

zasazené do současného prostředí, pracují s tradičními motivy, například s explicitním 

nebo implikovaným varováním nebo morálním poselstvím. Stejně jako u fámy se věří, že 

pochází od důvěryhodného zdroje, jsou často připisovány známému známých, ovšem ve 

skutečnosti pochází z neznámého zdroje a jejich původ je v podstatě nevypátratelný. Dle 

Dorsona [1959: 249] je městská pověst příběh, který se nestal, ale který je vyprávěný jako 

skutečnost, je to krátká zprávička o anonymních lidech zapletených do bizarních a 

traumatizujících, někdy nadpřirozených a humorných situací, do kterých se aktéři dostali 

kvůli porušení nepsaných společenských pravidel nebo sociálních norem.  

 Při analýze sociálního prostředí, věkové skupiny a profilů osob, mezi nimiž legenda 

koluje, zjistíme její skutečnou funkci a skryté poslání. Mnoho takových pověstí je 

společenským nebo sexuálním varováním určeným mladým lidem, kteří stojí tváří v tvář 

pro ně novým problémům. Příběhy jsou moderní v tom smyslu, že se soustřeďují na 

specifické frustrace a obavy současné doby, i když obsah vyprávění má staleté předchůdce. 

Moderní pověsti převzaly disciplinární roli slovesného folkloru, který trestal odchýlení od 

normy, ty moderní často obsahují společensky aktuální etnické, náboženské, sociální a 

genderové stereotypy. Vyprávění folklorních příběhů utvrzuje sociální vztahy, slouží jako 

přenosný kanál pro předávání osobních či neoficiálních informací. Pověsti mohou sloužit 

ke zvýšení společenského statusu a atraktivity vypravěče nebo k předávání důležitých 
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morálních soudů a sociálních norem. I dnes mají sociální funkci a jsou důležité pro 

poznání podvědomých kolektivních struktur soudobé společnosti. V tomto ohledu moderní 

pověsti nejsou vůbec moderní, jak se původně zdálo. Jejich témata jsou věčná, motivy také 

nejsou vždy nové. Jedná se však o nový vyprávěcí model, a to v tom, že kombinuje rysy 

tradiční pověsti, bajky a pohádky s rysy osobního vyprávění. V této zvláštní syntéze 

spočívá ona modernost [Bennett 1985: 68]. 

 Podle Petra Janečka jsou současné pověsti skutečné příběhy, které jsou „příliš dobré 

na to, aby byly ještě navíc pravdivé“ [Janeček 2007: 14]. Ale pokud nám nějaké tvrzení 

bude dávat smysl, vzhledem k tomu, jak chápeme a pojímáme svět, tím spíše budeme 

schopni akceptovat, že pověst je přinejmenším potenciálně pravdivá. Historky v tomto 

ohledu tak nejsou jen příliš dobré na to, aby byly ještě navíc pravdivé, ale „příliš dobré na 

to, aby byly nepravdivé“ [Fine – Ellis 2010: 5]. Utvářejí se tak, jak lidé přemýšlejí a jak 

odpovídají na svět kolem sebe, někdy ospravedlňují předsudky a někdy motivují a 

ospravedlňují sociální reformy. Janeček uvádí, že jsou to nepravdivé příběhy v tom 

smyslu, že se nemohly přihodit všem těm desítkám až stovkám kamarádů kamarádů, 

známých, sestřenic, kolegyň, kterým jsou tyto historky připisovány. Reálné jádro má podle 

něj jen absolutní minimum současných pověstí – realistické je obvykle pouze prostředí 

jejich děje, nikoliv děj samotný. Dále dodává, že současné pověsti se sice navenek tváří 

jako realistický příběh, ale hlavním smyslem není popsat událost, ale předat stereotypy či 

kolektivní představy. Nelze v nich proto hledat pravdu ve smyslu odrazu reality, ale spíše 

pravdu symbolickou, pravdu pro jejich vypravěče a posluchače, pravdu konstruovanou 

sociální realitou. Některé pověsti se skutečně zakládají na konkrétních faktech, ale ty se 

týkají spíše jejich aktérů a prostředí, ne vlastního děje, který je většinou fiktivní. Dokonce i 

příběhy, které mají pravdivý základ se během krátké doby rozrostou o tolik variant, že se 

stanou klasickými současnými pověstmi.  

 Základem pověstí je však reálný jev, který odkazuje na jevy ve společnosti, čímž 

příjemce a šiřitele pověsti jistým způsobem varuje. Ani zahraniční paralely a různé variace 

nesnižují předpoklad o pravdivostním základu. Stovky lidí, kterým jsou pověsti přičítány, 

nesnižují pravdivost historky, ale naopak slouží jako základ pro další šíření, neboť pokud 

nám někdo blízký nebo známý onu historku předá, budeme mu věřit tím spíše. Současné 

pověsti referují o stereotypech, které ve společnosti přetrvávají, ačkoliv jsou mnohdy 

nahlas odmítány, přesto však ze společnosti nezmizely, což lze přičíst obavám lidí z 

daného jevu či negativním zkušenostem s jevem.  

Také Linda Déghová [1994: 30] polemizuje se závěrem soudobé folkloristiky, že 
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městské pověsti nemohou být pravdivé, protože už byly zachyceny jinde a na jiných 

místech. Faktické jádro pověstí podle ní bývá příliš nespecifické a banální, aby mohlo být 

považováno za unikátní, tedy že podobná věc se klidně mohla, ale nemusela stát, a to na 

více místech – komplikované popisování historie a šíření pověsti není důkazem, že se 

taková věc nikdy nikde nestala. „Pověst není pověstí proto, že není pravdivá. Pověsti 

mohou být stejně pravdivé jako nepravdivé, objektivně i subjektivně; vlastně na tom příliš 

nezáleží. Podstatné je, že pověst otázku věrohodnosti vzbuzuje a nutí lidi o ní přemýšlet.“ 

 Proč jsou městské pověsti považovány za pravdivé a jako takové se šíří? Prvním 

důvodem je bezmyšlenkovité spoléhání se posluchače na důvěryhodnost a autoritu zdroje 

(říká mu to přítel, kamarád, známý, kterému posluchač věří), taktéž podvědomé ztotožnění 

se posluchače se symbolikou výpovědí, které vycházejí ze sociálního a kulturního kontextu 

dané společnosti. Následujícím důvodem může být individuální emocionální podlehnutí 

vlivu daného vyprávění, které nás přesvědčí, že se to doopravdy mohlo stát. Většina 

soudobých pověstí není zcela nesmyslná, má určitou oporu v pravdivých informacích o 

realitě kolem nás. Pověsti si však tyto informace mohou násilně vysvětlovat v duchu 

kolektivních myšlenkových stereotypů, konstruovat neexistující kauzální spojení, směšovat 

pravdivé informace, polopravdy a vyložené nesmysly a ve výsledku tak vytvářet pokřivený 

obraz reality, který více než skutečnosti odpovídá tradičním narativním vzorcům a 

představám.  

 Spory o to, zda se mohly události popisované v pověstech přihodit, nebo zda jsou 

fikcemi, se vyskytují i dnes. Většina badatelů si ovšem myslí, že vyprávění jsou pouhými 

fikcemi, v periodických intervalech oživované moderními médii. Jsou však i badatelé, kteří 

nevylučují, že mnoho z těchto narací opravdu vzniká na základě skutečných událostí.  

 Dosavadní výklad o městských pověstech lze shrnout do těchto základních znaků: 

1. Aktér příběhu je definován velmi vágně, je popsán jako kamarád kamaráda, známý 

známého, nebo je příběh podán tak, že „to bylo v novinách“. 

2. Vypravěč vždy zdůrazňuje, že příběh je skutečný. 

3. Historka obsahuje nějaké varování, poučení nebo moralitu. Když se poruší pravidlo, 

aktér je trestán. Příběh má v samotném závěru výraznou pointu. 

4. Vyskytují se v několika tradovaných variantách, mají podobu varování před určitým 

nebezpečím. Mohou mít reálný základ, pro jejich sociální funkci je to však bezpředmětné. 
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2.3.3. Konspirační teorie 

 

Konspirační teorie je teorie, ať už pravdivá či falešná, racionální či iracionální, 

která vysvětluje události tím, že poukazuje na různá spiknutí, konspirace, a konspirační 

teoretik je pak ten, co tuto teorii zastává [Pigden 2006: 157]. Konspirační teorie je 

navrhnuté vysvětlení některých historických událostí, do níž je zahrnuta malá skupina lidí 

– konspirátorů –, kteří jednají utajeně, aby dosáhli vytyčených cílů [Keeley 1999: 116]. 

Navržené vysvětlení pak odporuje oficiálnímu vysvětlení těch samých událostí [Coady 

2003: 201]. Konspirační teorie většinou začínají tím, že je identifikována nějaká anomálie, 

což vede k dalšímu hledání a identifikování stále více anomálií, které posléze mohou vést 

k podezření, že vysvětlení, které je oficiálně předkládáno, slouží k zastření skutečné 

podstaty problému a úmyslu dané skupiny. 

Jsou konspirační teorie pravdivé, nebo ne? Jsou oprávněné, nebo ne? Mnoho záleží 

na tom, jak jsou vnímány státní instituce a jejich produkce vědění. Pokud je společnost 

uzavřená, není těžké cokoliv utajit, ale pokud je otevřená, je to těžší. Lidé žijící 

v autoritářských režimech, kde chybí svobodný tisk či obecně svoboda projevu, mají dobrý 

důvod věřit všemu popírajícímu či většině toho, co slyší na adresu oficiálních informací. 

Pro tyto lidi jsou konspirace oprávněné, přestože mnohdy nemusí být pravdivé.  

Konspirační teorie jsou v odborné literatuře mnohdy považovány za fámy svého 

druhu, neboť jsou jako fámy šířeny [Sunstein – Vermeule 2009; Kimmel 2003]. Jsou to 

teorie vysvětlující historické nebo současné události s tím, že v jejich jádru stojí podezření, 

že událost, kterou vysvětlují a která je převážně negativní, je důsledkem činnosti více nebo 

méně známých záměrů určitých zájmových skupin. Hlavním znakem konspirací je tvrzení, 

že nikdy se nic nestalo náhodou, nic není tak jak vypadá a všechno souvisí se vším 

[Barkun 2003: 3–4]. Sociolog Mark Fenster [2008: 89–90] tvrdí, že konspirační teoretici 

jsou lidé, kteří nerozumí přirozenosti mocenských vztahů ve společnosti, jejich teorie jsou 

pro něj symptomem paranoidní poruchy. Nejen on, ale i někteří další považují jedince, 

kteří věří konspiračním teoriím, za paranoidní [např. Sunstein 2008, 2009], případně za 

jedince s mentální poruchou, trpící deziluzí (to ovšem tvrdí i ti, jež se zabývají fámami 

[srov. Hart 1916; Morin 1969]). Jenže konspirační teorie jsou natolik rozšířené, že ne 

všichni jedinci mohou být označeni jako mentálně narušení. Považovat tedy konspirace 

(ale i fámy) za projekci duševního stavu, v tomto případě narušeného duševního stavu, je 

slepá ulička.  

 Cass Sunstein definuje konspirační teorii jako „snahu vysvětlit některé události tím, 
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že odkazuje na machinace mocných lidí, kteří se pokoušejí utajit svoji roli, přinejmenším 

dokud jim jejich záměry nejsou dokázány“ [Sunstein – Vermaule 2009: 205]. Důvody pro 

vznik a šíření konspiračních teorií jsou prakticky totožné s těmi, které byly uvedeny 

v souvislosti s fámami. Sunstein vyslovuje názor, že se lidé a skupiny vyznávající a šířící 

konspirační teorie dopouštějí nebezpečné činnosti a podrývají tak důvěru státu. 

Doporučuje, aby byly konspirační teorie zakázány a požaduje, aby vláda infiltrovala svět 

konspiračních teorií vlastními falešnými konspiračními teoriemi o vládních spiknutích.  

Michael Barkun [2003: 7] tvrdí, že konspirace mají jednu důležitou vlastnost, a sice 

jakýsi paradox toho, že samotné důkazy vyvracející určitou teorii, jsou v očích jejich 

příznivců považovány za účelové zametání stop konspirátory, tedy že důkazy teorii 

nevyvrací, ale naopak ji podporují. Co se týče možné pravdivosti, Barkun rozlišuje mezi 

stigmatizovaným a ortodoxním věděním. Stoupenci toho ortodoxního tlačí své odpůrce do 

pozice stigmatizovaného vědění – tedy konkrétně konspiračních teorií –, což samo o sobě 

znovu vede k jejich uvažování o možných konspiracích [Barkun 2003: 28]. Stigmatizace 

sama o sobě je potvrzením pravdy, neboť proč by jinak byly názory a mínění 

stigmatizovány, pokud by nepotlačovaly pravdu, ptá se autor. 

Peter Knight [2003: 21] vidí v konspiracích jakousi popsociologii, jež veřejnosti 

pomáhá poznat smysl událostí a jevů, když oficiální verze událostí nezachycují 

představivost veřejnosti. Vírou v konspirační teorie se jedinec vyrovnává s realitou (což je 

funkce společná s fámami). Konspirační teorie je pak tendence lidí uchopit některé těžko 

identifikované znaky v každodenním životě a zasadit je do širších společenských struktur.  

Holm [2009: 40] k problematice dodává, že rozšíření konspiračních teorií je 

odpovědí na sociální dozor. Za takovýchto sociálních okolností se pak jeví jako legitimní 

podnikat kroky k opozici a úniku od technologií sledování, monitorování a omezování 

občanských svobod. Růst paranoie je pak znatelnější tím, čím více si lidé uvědomují, 

jakými všemi způsoby jsou pozorováni a omezováni. A pakliže je svoboda utlačována 

novými technologiemi sledování, ukládání, nahrávání osobních dat atd., tak se pak nelze 

divit, že efektem dohledu a dozoru je paranoia [Harper 2008: 2]  

 Ačkoliv stejně jako fámy postrádají konspirace oficiální potvrzení, lze mezi nimi 

nalézt rozdíl. Především v tom, že konspirační teorie poskytují důkazy, zatímco fámy ne, 

neboť se to od nich ani neočekává. Fámy jsou prostě jen zmiňovány či sdělovány, naopak 

konspirace odpovídají na otázku proč, a tím tak poskytují řadu vysvětlení. Mohou nabízet i 

racionální řešení, ovšem kladou příčinné vztahy na nepatřičná místa. Fáma ovšem může 

být považována za prostředek šíření konspirací a některé konspirace mohou být produktem 
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šíření fám, ale i naopak, nicméně není vhodné tyto dva koncepty slučovat a považovat je za 

jedno a to samé, přesto je ale jasné, že fámy a konspirace spolu úzce souvisejí. 

 

2.3.4. Kontext, obsah a funkce fám a jí podobných druhů informací – shrnutí 

 

 Fáma patří do okruhu neoficiálních informací například spolu s klevetami, 

konspiračními teoriemi, městskými legendami atd. Přestože se tyto formy informací od 

sebe odlišují, mají i mnohé společného, což je zřejmě důvod toho, že jsou častokráte 

vnímány jako jedno a totéž. Tato kapitola tak ukázala nejdůležitější rozdíly jako i shodné 

prvky, jež fámu pojí s ostatními druhy neoficiálních informací, jak je ostatně vidět i ve 

shrnující tabulce níže. 
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3. STUDIE K VYBRANÝM TÉMATŮM 
 

 

Obecná konstatování o fámách, která byla formulována v předchozí části, budou 

nyní aplikována na studium třech odlišných případů, v nichž se fáma a její průvodní jevy 

projevovaly. Kritérium výběru bylo to, aby se studie vždy vázala k významné a důležité 

dějinné události v různém časovém období a aby se vztahovala k českému prostředí.  

Prvním případem je mínění lidu ohledně Velké francouzské revoluce a myšlenek, 

které s sebou přinesla. Tento případ je z doby, kdy se teprve začíná formovat to, co jsme si 

zvykli označovat jako veřejné mínění, ovšem rovněž se v dané době objevil periodický 

tisk, který byl jednak odrazem a jednak nositelem veřejného mínění a vůči kterému se 

začala fáma stavět jako neoficiální médium, kterého se vrchnost obává.  

Druhým případem je obraz fámy v době první světové války. Ve válkách hraje 

fáma vždy svou roli, neboť válka vyvolává pocity nebezpečí a vytváří mnoho nejasných 

situací, tím pádem i prostor pro spekulace. V tomto kontextu je ukázáno, že fáma může být 

v této souvislosti jednak smysluplnou odpovědí na tyto nejasné situace či pociťované 

obavy, na druhou stranu však může být důsledkem rigidní kontroly informací, cenzury, 

neboť státní sdělovací prostředky poskytují neúplné nebo propagandou pokřivené 

informace, záměrné dezinformace. 

Dobou represivní, tedy dobou charakterizovanou absencí svobodných informací, 

kdy byla fáma oficiálními místy vnímána jako protiklad k jím podávaným informacím, 

tedy jako lež či podvratná zpráva, se zabývá třetí případ. Na příkladu socialistického 

Československa a jeho centralizovaného mediálního systému sovětského typu pod 

taktovkou komunistické strany je ukázáno, že fáma častokráte funguje jako alternativní 

zdroj informací. Právě v době totality existovalo jiné vnímání fámy, zvláště kvůli nedůvěře 

ve státem podávané informace, které bylo dáno snahou jedinců být informován.  
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3.1. Nebezpečné mínění lidu v době Velké francouzské revoluce 

v českých zemích 
 

Tato část dizertace se věnuje počátkům „veřejného“ mínění v českých zemích na 

konkrétním příkladu mínění prostého lidu ohledně Velké francouzské revoluce a 

myšlenek svobody, které s sebou přinesla. Je tedy zasazena do doby, kdy bylo stále ještě 

veřejné mínění s fámou spojeno. Ukazuje, že prostý lid byl z veřejnosti stále ještě 

vyloučen a stejně tak i jeho mínění, kterému nebyla přisuzována váha, bylo považováno 

na jedné straně za nehodnotné, ale na straně druhé za nebezpečné. Lid jako takový stále 

ještě nebyl pojímán jako součást veřejné sféry, a to z důvodu své iracionality a 

neschopnosti kritického myšlení. Lid ovšem své mínění měl a dával ho najevo, a to až do 

té míry, že vrchnost z něj měla obavy a různými způsoby se ho snažila zmapovat a 

následně buď formovat, nebo potírat, veřejně například tím, že ho považovala za fámy. 

Tato kapitola se tak věnuje konkrétním podobám mínění lidu, přičemž ukazuje, že 

lid své mínění vyjadřoval různými způsoby, ať už to bylo hlasité vyjadřování svých 

názorů na veřejných místech, které zaznamenaly jak hlášení hejtmanů guberniu, tak i 

kroniky, následně ho lze vystopovat v tvorbě a šíření letáků a brožur, ve čtení tisku a 

zakázaných knih nebo i ve vzniku a šíření lidových pověstí. Kapitola představuje mínění 

českého poddaného lidu ohledně Velké francouzské revoluce, protože právě to byla doba, 

kdy se v českých zemích začalo rodit moderní veřejné mínění. I přes značné problémy a 

omezení má zájem o veřejné mínění v době končícího 18. století svoji hodnotu a přínos. 

Může totiž ukázat, že přestože tento jev nese ještě mnoho z předmoderní společnosti, je 

již výrazně přítomen a má potenciál, který se pak do plné šíře rozvine v průběhu 19. 

století. 

 

3.1.1. Charakteristika sledovaného historického období 

  

Jde-li o sledované historické období, 18. století bylo výrazným mezníkem 

v dosavadních dějinách Evropy, tedy i českých zemí, a to jak na poli hospodářském, tak i 

sociálním, rovněž pak v oblasti vzniku a prosazování nových myšlenek, které mimo jiné 

vyústily ve dvě největší revoluce poslední čtvrtiny 18. století, tj. v americkou a Velkou 

francouzskou revoluci. Za podstatnou součást zmíněných nových myšlenkových proudů 

je možno označit i rozvoj fenoménu veřejného mínění.  
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 Vedle Anglie s jejími filozofickými tradicemi empirismu a důrazu na osobní 

svobodu se líhní nových myšlenek, a tedy i veřejného mínění, stala zejména Francie, 

která v té době představovala prvořadou vojenskou a koloniální velmoc. Stopy nových 

myšlenkových proudů ve Francii je možné zaznamenat již v druhé polovině vlády 

představitele vrcholného absolutismu Ludvíka XIV. V této souvislosti se někdy hovoří o 

tzv. krizi evropského vědomí, kdy se v intelektuálních kruzích západní Evropy koncem 

18. století objevily pochyby o dosud platných základních pilířích víry a myšlení. Vůdčím 

filozofickým motivem se stal metodický princip René Descarta, tvrdícího, že je nutné 

pochybovat naprosto o všem. Stávající autoritativní tvrzení světských i církevních autorit 

byla podrobována soudu rozumu, tradice pozbývala své dosavadní kouzelné moci. 

V intelektuálním světě sílil proud osvícenství, který v protikladu k temnému středověku 

zdůrazňoval vítězství rozumu a kritického ducha. Názory osvícenců začínaly krok za 

krokem získávat veřejné mínění. Na vytváření tohoto mínění měly vliv kluby, kde se 

diskutovalo o politických a hospodářských otázkách, kavárny, jež se v této době stávají 

oblíbeným dostaveníčkem literátů a intelektuálů, a také salony dam z vysoké společnosti.  

 České země byly v dané době součástí habsburské monarchie a ani ony se 

nevyhnuly vlivu dobových reforem a nových myšlenkových proudů, které se zde ovšem 

rozvíjely v silně modifikované podobě. Z faktorů, které ovlivňovaly tehdejší veřejné 

mínění v české společnosti, je možné uvést (1) vliv kazatelů římsko-katolické církve, (2) 

šlechtické salony, (3) názorové proudy v lidovém prostředí, (4) lidové písemnictví, (5) 

vznik zahraničních idejí a propagandy, (6) divadlo a samozřejmě (7) tisk. 

 Instituce, která měla nejlepší předpoklady ovlivňovat názor celé české společnosti i 

každého jedince, byla po celé 18. století bezesporu římsko-katolická církev. Katolictví 

bylo jediným přípustným vyznáním pro všechny stavy a všechny obyvatele království 

českého, výjimka se týkala pouze židů. Významu kněžstva si byl dobře vědom i osvícený 

panovník Josef II., který se z něj snažil vytvořit jistý stav státních úředníků sui generis. 

Z kazatelny byly mimo jiné čteny i císařské patenty a jiné dokumenty, nadto kněžská 

kázání častokráte sloužila ke státní propagandě a k potírání nevhodných či nebezpečných 

myšlenek lidu. 

 V mínění značné části šlechty přetrvával po celé 18. století víceméně pohrdavý a 

odmítavý postoj k lidu jako k individuím, jichž je třeba se štítit, a to do jisté míry i 

z důvodů estetických a hygienických. Snížit se na úroveň prostého člověka bylo pod 

lidskou důstojnost člena vyšší společnosti. Autoři selských obran si stěžovali, že vyšší 

společnost se na selský lid dívá jako na „tažné hovado, na zeměplaza, jemuž je třeba se 
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vyhnout. Je pro ni tvorem nečistým, smrdutým a co do povahových vlastností lenivým, 

vzdorovitým, pokryteckým a podlým“ [Kutnar 1948: 92].  

Mínění poddaného lidu tak bylo pokládáno za nehodnotné, nepodstatné. Lid byl 

stále považován za hloupý, nerozumný a neschopný kritické diskuze. Osvícenství vnímalo 

lidové mínění jako zdroj iracionality, proti které může pomoci pouze ostražitost 

bezpečnostních orgánů státu. Takovouto spojitost mezi míněním lidu a autoritou můžeme 

nalézt v Encyclopaedie z roku 1751 [Neubauer 1992: 132]. Z racionálního pohledu kritické 

veřejnosti bylo takovéto mínění vnímáno jako podvratné, iniciující anarchii, jako zbraň 

v boji proto státnímu monopolu, proti kontrole informací, tedy jako jakási mocná zbraň 

bezmocného lidu. 

Montag [2000: 133] ukazuje, že veřejné mínění politické veřejné sféry formující se 

v daném období [srov. Habermas 2000] zcela vynechává ulici, tedy lid jako takový. 

Metafora ulice pak označuje území bez práva, místo násilných konfliktů, a má tak daleko 

do hypotetického mírového místa veřejné sféry. Hlas ulice, hlas lidu [Montag 2000: 141] je 

hlasem mimo veřejnou sféru, není to žádná veřejná sféra, protože to není sféra racionální 

kritiky nebo racionální kritické diskuze jako takové. Proto jsou ulice a veřejná sféra 

fundamentálně oddělené a ideálně by tak měly zůstat, neměly by se propojovat. Montag 

dodává, že veřejná sféra se prezentuje ve svých kavárnách, které jsou jejím klidným 

domovem, naproti tomu stojí neracionální ulice, až příliš nekontrolovatelná, místo plné 

narušení a rozvrácení, místo nevhodné k odpočinku a racionální konverzaci.  

Roger Chartier [cit. dle Madl – Tinková 2012: 15] tvrdí, že pojetí veřejnosti se 

mezi 17. a 18. století radikálně změnilo. Barokní politická scéna byla různorodá a 

hierarchizovaná, tvořili ji příslušníci všech stavů, patřila do ní šlechta i lid, ale nebyla to 

moderní veřejnost schopná vytvářet veřejné mínění, protože to byla veřejnost 

manipulovaná královským a politickým majestátem. Byla to veřejnost pasivní, nekriticky 

vše přijímala a všemu věřila. Ke konci 18. století se ale vše mění, veřejnost proti tomuto 

klamu vystupuje, jasně žádá otevřenost a průhlednost politických a společenských 

záležitostí, převádí politické diskuze i soukromé záležitosti na diskuze veřejné, snaží se 

nalézt pravdu, od veřejného mínění je tak žádáno spravedlivé vyřízení. Tato nová 

veřejnost je však veřejností osvícených intelektuálů, tedy vylučuje jiné jedince než 

literární, filozofické a politické elity, vylučuje nedostatečně osvícený lid s neschopností 

racionálního myšlení a jasného úsudku, mínění lidu, lidové veřejné mínění je tak opakem 

veřejného mínění založeného na rozumu. 

Důležitou proměnnou ve vzniku veřejné sféry hrála i tištěná periodika. Ačkoliv byl 
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knihtisk vynalezen v první polovině 15. století, tištěná kultura se začala rozmáhat až 

později, nejvíce v 18. století. Takový stupeň účasti kontrastuje se starším modelem 

politického jednání, které vyrůstalo na královských dvorech, mezi elitami, a bylo 

udržováno v tajnosti. Nově vznikající veřejnost oproti tomu byla silně formována skrze 

tisk, noviny byly důležité, ačkoliv existovaly i jiné typy publikací. Například Eisenstein 

[2005] vnímá tisk a tištěnou kulturu jako implicitní veřejnou sféru. Tvrdí, že široká 

adaptace tištěných technologií způsobila revoluci ve veřejném statusu a organizaci vědění 

a díky ní vznikla možnost nárůstu demokratických institucí liberální společnosti. Tisk má 

moc ovlivňovat sociální změnu a sehrává velkou roli ve vzniku osvícenských myšlenek.  

 

3.1.2. Nálady poddaného lidu v období Velké francouzské revoluce 

 

Názory lidových vrstev v 18. století je obtížné adekvátním způsobem 

rekonstruovat. Určitý pramen informací tohoto druhu představují lidové kroniky a paměti, 

např. paměti rychtáře Františka Vaváka, dále pak úřední záznamy, např. krajská hlášení 

guberniu. K informačním prostředkům dané doby stále ještě patřily kramářské písně, 

přinášející zprávy o válečných událostech a mimořádných jevech, různé letáky, brožurky, 

dále pak pověsti a proroctví a samozřejmě etablující se tisk. 

Jako příklad rekonstrukce lidového „veřejného“ mínění, tedy nálad českého 

poddaného lidu v 18. století, byl zvolen konkrétní případ ohlasu na Velkou francouzskou 

revoluci. Důvodem může být to, že Velkou francouzskou revoluci lze jistě považovat za 

jednu z klíčových světových událostí, která v našich zemích stojí právě u zrodu toho, co 

lze nazvat veřejným míněním [Madl – Tinková 2012: 13].  

 

3.1.2.1. Hlášení hejtmanů o náladách obyvatelstva v krajích 

 

Ihned poté, co se první zprávy o revolučním povstání pařížského lidu rozlétly ve 

druhé polovině července 1789 po Evropě, nastal značný rozruch také u vídeňského dvora a 

mezi představiteli státního aparátu habsburské monarchie. Projevily se obavy, aby se ohlas 

těchto událostí neprojevil nežádoucím způsobem v náladách obyvatelstva a nedošlo tak 

k ohrožení klidu a pořádku v zemi. S velkou pozorností rakouské úřady sledovaly zejména 

situaci a nálady mezi lidem v Čechách. Čeští poddaní byli totiž považováni za zvláště 

náchylné k rebeliím, a proto existovaly obavy vrchnosti, aby nedošlo k opakování událostí 

selského povstání z roku 1775 a k šíření revolučních myšlenek [srov. např. Kutnar 1948]. 
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Po vypuknutí revoluce bylo české gubernium žádáno, aby poskytlo podrobné 

informace o rozšíření českých novin a vlivu šířených informací o revoluci mezi 

venkovským obyvatelstvem [Novotný 1973: 105], zvláště znepokojeno bylo tím, že podle 

několika udání prý čeští poddaní hltají podrobnosti o francouzských událostech [Novotný 

1973: 104]. Gubernium pak na základě žádosti česko-rakouské kanceláře zjistilo 

prostřednictvím hejtmanů náladu lidu na venkově a úřady obecně o to úzkostlivěji 

sledovaly hlas veřejného mínění či pátraly po projevovaných sympatiích s revolucí a 

jejími myšlenkami. 

I Leopoldův dekret z 12. prosince 1791 nařizoval předsedům zemských vlád, aby 

sledovali nálady obyvatelstva [Kutnar 1937: 325], aby bylo zamezeno nespokojenosti, 

vnitřnímu neklidu a revolučním náladám mezi poddaným obyvatelstvem. 

Roku 1793 byli hejtmani dotazováni na smýšlení obyvatelstva ve svém kraji. 

Například chrudimský hejtman odpověděl, že české noviny šíří nebezpečnou náladu a že 

je odebírají téměř všichni pastoři v kraji, od pastorů si je poté půjčují sedláci, čímž se tato 

nálada rychle šíří. Hejtman pak navrhuje, aby noviny líčily události ve Francii v co 

nejčernějších barvách, aby nabádaly k poslušnosti a budily lásku k pořádku [Roubík 

1923: 177]. Obecně si hejtmani na své poddané stěžují, že debatují o svobodných 

myšlenkách, robotě a revoluci. Navíc kritizují noviny, protože jsou čteny i nejnižšími 

vrstvami a poukazují na nebezpečí vlivu novin na náladu českých poddaných obyvatel. 

Litomyšlský hejtman si na své poddané stěžoval z důvodu toho, že jsou náchylní 

k revolučním myšlenkám, mluví o rovnosti všech vrstev obyvatelstva, navíc své názory 

projevují hlasitě a to i za přítomnosti úředníků [Roubík 1923: 176]. Podobné stížnosti na 

názory lidu přicházely i z jiných panství země [srov. Roubík 1923: 177]. 

Samotný policejní ministr Pergen upozorňoval nejvyššího purkrabího v Praze, že 

se stále objevují zprávy o nepokojích a výstřelcích lůzy posedlé myšlenkami o svobodě, 

přičemž tyto myšlenky o svobodě a rovnosti noviny nepopírají, neodsuzují, ba občas 

skrytě schvalují. Pergen se tak dožaduje důsledné cenzury39 [Novotný 1973: 109]. Právě 

z jeho popudu se v roce 1794 uskutečnil další průzkum nálad lidu. Ten zjistil, že značný 

vliv na mínění mají navrátivší se vojáci, dále že nálady chudiny ovlivňuje nespokojenost 

s nízkými výdělky, válečnými daněmi, všeobecným zdražováním. Poddaní se navíc těšili 

na příchod Francouzů, kteří údajně „zatočí s pány po jejich vzoru“ [Novotný 1973: 126].  

Vrchnost se stále více obávala působení revoluční propagandy, která se s postupem 

                                                             
39 Cenzura pronikala i do jiných oblastí, například byl vydán dekret, který nařizoval předkládání návrhů rytin 

k ražbě mincí ke kontrole cenzurnímu úřadu [NA, fond 188, sign. 1543, ka 20]. 
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revolučních armád dostávala na východ. Úřady tak bedlivě sledovaly každé hnutí 

poddaného lidu a každé udání vedlo k rozsáhlému vyšetřování. Tak například na podzim 

roku 1792 bylo na Moravě zjištěno, že prý krajem procházel tajemný myslivec a šířil 

mezi lidem informace o událostech na francouzské frontě [Mejdřická 1959: 86]. Obecně 

pak v dané době stačilo nepatrné udání, že kdekdo kdesi mluvil o válce, proti válce či 

obecně o Francii a již na něj byl uvalen policejní dozor. Státní dozor byl taktéž preventivě 

praktikován nad konkrétními osobami, které by mohly nebezpečné myšlenky rozšiřovat 

[Kutnar 1937: 334]. Další potíže s policií způsobovalo vyjadřování názorů o příčinách 

revoluce, tj. nejčastěji že příčinou nepokojů není nic jiného, než že francouzská vrchnost 

dře své poddané stejně jako ta česká. Takových udání ve sledované době existovalo hojně 

[srov. Mejdřická 1959: 88].  

V této době lze v pramenech nalézt vícero neověřených neoficiálních ústně 

šířených informací. Tak například syn pražského hostinského o sobě tvrdil, že v Praze 

existuje Společnost přátel konstituce a že on sám je jejím horlivým stoupencem. Na 

Čáslavsku se šířily zprávy o sympatizaci poddaných k francouzskému přesvědčení. 

V roce 1792 byl v Praze nalezen leták vyzývající k ozbrojenému povstání, aby byla 

vybojována svoboda [Mejdřická 1959: 86]. V roce 1793, kdy revoluce vrcholila, se do 

hledáčku policie dostávají zprávy o tom, že poddaní vyžadují svá práva. Na Litomyšlsku 

se vyskytlo několik případů stížností poddaných, kteří si stěžují na křivdu a tvrdí, že i 

v Čechách dojde na to, co bylo uskutečněno ve Francii [Kutnar 1948: 68]. Litomyšlský 

vrchní navrhoval pro tyto rebelanty přísné potrestání, avšak direktorium mu oponovalo, 

navrhovalo sice nahnání strachu, ale jinak nařizovalo spíše mírné zacházení, neboť 

primárně je nutné tyto lidové nesprávné názory vysvětlovat [Mejdřická 1959: 87].  

Čerpat informace o mínění lidu lze i z kroniky rychtáře Františka Vaváka. Právě 

z jeho kroniky je zřejmé, že lidé o revoluci uvažovali, debatovali o ní. Vavák píše, že 

slyšel vesničany, jak si o revoluci a jejích příčinách povídají. Lidé pak důvody revoluce 

spatřují v tom, že se francouzskému lidu nelíbilo, že král a královna žijí na příliš vysoké 

noze, další tvrdí, že důvodem byla nesnesitelná robota. Příčinou podle dalších mohla být i 

královna, která utrácela a popouzela krále proti stavům a parlamentu [Kutnar 1948: 123]. 

Z Vavákovy kroniky lze usoudit, že poddaní, přestože oficiální tisk přinášel 

protirevoluční zcenzurované informace (stejně tak jako kněžská kázání), měli informace 

odjinud, přičemž příčiny pak posuzovali podle vlastních zkušeností. Kutnar dodává, že lid 

se přímo pídil po skutečnostech, že toužil poznat, jak k revoluci došlo. 

Hlášení z Čáslavska, Kouřimska, Hradecka a Boleslavska [cit. dle Mejdřická 1959] 
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z jara roku 1793 obviňují sedláky, že mezi sebou mluví o svobodě a že jsou nakloněni 

francouzským myšlenkám. Obyvatelstvo si od příchodu Francouzů navíc slibuje svobodu 

a odstranění roboty. Gubernium ovšem nadále trvalo na tom, že přísné zákazy šíření 

mínění nejsou vhodné, neboť by poddané jen podráždily a české úřady tak nemají 

projevovat nápadné obavy o věrnost poddaných. Z některých zpráv je patrné, že mezi 

poddanými působí obavy válka a lze zaznamenat jejich silnou nespokojenost. Hejtman 

žatecký se obával smýšlení chudších vrstev, které nemají co ztratit a z nedostatku 

vlastních ekonomických prostředků mohou být nebezpeční. Zprávy o Francouzích a jejich 

boji za svobodu se šíří i skrze navrátivší se invalidní vojáky nebo vyměněné zajatce. 

Všeobecnou nespokojenost způsobovalo i vymáhání dávek a válečných daní. Na 

Budějovicku a Čáslavsku se poddaní přímo odvolávají na francouzský příklad, odmítají 

platit robotní poplatek, stupňují se obavy vrchnosti, že chudší povstanou. Kouřimský a 

berounský hejtmané kritizují noviny, že i přes cenzuru informuji sedláky o rakouských 

vojenských neúspěších. Lidová nespokojenost měla však i hospodářské a sociální příčiny, 

proto bylo bedlivě sledováno sebemenší hnutí, které by mohlo nespokojenost přeměnit 

v čin.  

Na vysokomýtském panství poddaní reptali proti robotě a na jarmarku tvrdili, že 

své děti na vojnu v žádném případě nedají [Mejdřická 1959: 102]. Prácheňský hejtman 

píše, že ze zřízení milice lid vyvozuje nebezpečí nepřátelského vpádu. Rolníci nejsou 

ochotni vzdálit se od svého majetku. Objevují se informace, že Francouzi je zbaví 

poddané roboty. Podobné mínění má táborský hejtman, který píše, že smýšlení 

obyvatelstva je takové, že si přeje mír.  

Vrchnost se snažila nebezpečí šíření revolučních myšlenek podchytit i tak, že 

gubernium vypracovalo návrh pro venkov. Pro každou obec i vesnickou hospodu bylo 

vydáno tištěné nařízení, kde je hostinským přikázáno, aby ve svých hospodách netrpěli 

řeči o svobodě. Vesnickým hospodám bylo také zakázáno odebírat noviny [Mejdřická 

1959: 161]. České gubernium později rovněž zakázalo čítárny [NA, fond 188, sign. 1825, 

ka 23] a předkládání jiných než povolených novin v kavárnách a na jiných veřejných 

místech [NA, fond 188, sign. 1831, ka 23]. 

Roku 1795 byl proti všem, kteří by ohrozili pořádek, vydán patent o velezradě. Za 

velezradu bylo považováno i neoznámení protistátní činnosti. Patent stanovil i trest za 

rušení veřejného klidu, tj. projevy na veřejnosti, které dávají podněty k nespokojenosti se 

státním zřízením. Přečinem byla účast v tajných společnostech, vydávání neohlášeného 

tisku, prodej a rozšiřování zakázaných knih [Mejdřická 1959: 162]. 
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3.1.2.2. Lidové pověsti 

 

Důležitým zdrojem poznání lidového mínění jsou i takzvané pověsti, legendy, 

proroctví. Právě v nich se projevovala kritika společenského řádu. Tyto druhy ústních 

informací vyjadřovaly touhu po lepším a spravedlivějším světě. Jako příklad uveďme 

pověsti o smrti císaře Josefa II. Poddaní nechtěli uvěřit informacím o jeho smrti a 

spojovali jeho návrat s příchodem Francouzů [Vavák, kniha 2, část 2: 149, 150]. Jako 

projev neochoty či neschopnosti smířit se se smrtí osvíceného panovníka lze vnímat i 

zvěst o tom, že byl odstraněn svými protivníky [Vavák, kniha 2, část 2: 151]. 

V proroctvích se odrážela naděje, že „(...) když sem Francouzi přijdou, tu pravou svobodu 

tenkrát založí, všecky duchovní i světské vrchnosti zkazí a vyženou“ [Vavák, kniha 3, 

část 1: 85]. Jiné pověsti šířily zvěsti o aktivní účasti poddaného lidu, který se po příchodu 

Francouzů s jejich vojskem spojí, přepadne zámky a sám se osvobodí. V evangelickém 

prostředí se navíc objevoval motiv plné náboženské svobody a vítězství nad katolicismem 

[Kutnar 1948: 67].  

Dobové pověsti měly i národně politickou stránku. Tvrdily, že pod francouzským 

vlivem dojde k vytvoření českého státu. Francouzi prý do Prahy přivezou i českou korunu 

a dají Čechům nového krále. Tato sociální a politická vize lepší budoucnosti byla plodem 

sociálního a politického lidového utopismu.  

 Proroctví, pověsti či lidové písně byly silně rozšířené a jejich šiřitele lze nalézt 

zejména v nemajetných vrstvách [Mejdřická 1959: 84]. Poddaní totiž toužili po 

spravedlivém společenském řádu, v němž si budou všichni rovni. Právě k prorockým 

vidinám ze své existenciální potřeby upírali své naděje, protože vycházely z myšlenkové 

a politické situace. „(...) co poutalo učeného i neučeného člověka k tehdejším proroctvím, 

co jej naplňovalo souhlasným obsahem, byla politická a sociální problematika, která 

zajímala i člověka z lidu, třebas stál právně i fakticky opodál všeho veřejného dění a nijak 

přímo, aktivně, do něho nezasahoval“ [Kutnar 1946: 135]. Proroctví ukazují, že lidé 

nebyli jen masou, ale právě v oblasti politického a sociálního myšlení představují 

prostého člověka jako účastníka, který se v prorockých vidinách cítí politicky i sociálně 

roven [Kutnar 1946: 135]. Důvodem, proč se prostý člověk tolik upínal k proroctvím, byl 

fakt, že v tehdejší společnosti neměl jiné možnosti, jak by se mohl veřejně projevit 

[Kutnar 1946: 138]. V této souvislosti lze chápat proroctví a pověsti jako odraz lidového 

myšlení [Kutnar 1946: 138], jako kolektivní majetek určitého sociálního prostředí [Kutnar 

1948: 124]. Mají důležitou funkci sociálně politického ventilu ve vnitřním napětí 
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lidového myšlení, projektují se v nich společenské, politické a náboženské představy, 

naděje a touhy lidu, stávají se útěchou v tíživé přítomnosti.  

Časy válek, selských bouří a revolučního neklidu způsobovaly, že se lid obracel 

k proroctvím a pověstem mnohem více než ve chvílích politického klidu a hospodářské 

spokojenosti. Věřil jim stejně jako i sociálně politickým zvěstem. Právě v takovýchto 

dobách stoupá věrohodnost proroctví a pověstí a oživuje se jejich dobová aktuálnost. Lid 

je napjatý z očekávání budoucího možného vývoje, odrážejí se v něm jeho vlastní 

nevyslovené touhy, představy i obavy. Válka a revoluce vytvářejí vhodné podmínky a 

prostředí pro vznik a šíření zvěstí a proroctví, které se posléze plní myšlenkovým 

obsahem revoluční doby a staré motivy nabývají v nové situaci svého nového sociálně 

politického významu a funkce.  

Proroctví je svého druhu propagační publicistikou. Působí na veřejné mínění lidu, 

ale zároveň vychází určitými představami z lidové duchovní atmosféry, prozrazují, co se 

v lidu, v jeho mysli a cítění děje. Je v nich také vyjádřena vnitřní náplň člověka tím, že 

jim lid věří a přijímá je za své sociální vize.  

 

3.1.2.3. Letáky a brožury 

 

Pražské gubernium 24. června 1791 poukazovalo na nebezpečí brožur a letáků o 

státních záležitostech. Považovalo je za pobuřující a žádalo jejich přísnou cenzuru, aby se 

nic v nich obsaženého nedostalo mezi lid, neboť například ceny životních potřeb jsou 

oblíbeným tématem rozhovorů v kavárnách a hospodách, a tím mohou podněcovat lid 

k ještě větší nespokojenosti [Kutnar 1937: 325].  

Za další důležitý pramen můžeme považovat leták Manifest tajného národního 

konventu josefínských svobodných Čechů. Leták psaný německy byl v lednu 1793 nalezen 

na silnici u Chomutova a je v něm porovnávána činnost Josefa II. s činností osvíceného 

francouzského národa. Francouzští poddaní podle letáku dokázali, že je možné vybojovat 

si vlastní silou svá práva. Češi jsou tak po jejich vzoru vyzýváni, aby je následovali. Další 

leták byl nalezen u Karlových Varů, i ten vyzýval k povstání. Vrchnost v takovýchto 

případech přikazovala zjistit, zda podobných letáků koluje více a jaký mají vliv na 

smýšlení obyvatel.  

Aktivně bylo veřejné mínění poddaného lidu ovlivňováno povinnou školní 

docházkou, případně dalšími vzdělávacími institucemi, tiskem, kázáním a státními 

brožurami, které přesvědčovaly prostého člověka o hrůze revoluce, o mravní zkáze jak 



 
 

 127 

hospodářské, tak sociální. V těchto letácích a brožurách byla líčena bída selského stavu 

Francouzů, který do povstání prý nešel z vlastního rozhodnutí a nutnosti, ale jen proto, že 

byl sveden politickými demagogy [Kutnar 1948: 66].  

Vláda používala k ovlivňování lidového mínění různé literární prostředky. Tak 

například vydávala zmíněné brožurky v duchu proti revoluci, dále drobné tisky a 

propagační brožurky s cílem ovlivnit veřejné mínění. Většina protirevolučních brožurek, 

které vycházely v českých zemích, byla překladem německých tisků nebo jejich 

nápodobou. Účelové propagandistické tisky lze rozdělit do několika typů a existovaly i 

takové, jež byly určeny čistě pro prosté obyvatele, poddané. Ty vycházely česky i 

německy a jejich cílem bylo vyzdvihnout dobré postavení sedláků v Čechách a 

připomenout jim jejich povinnosti vůči panovníkovi a vrchnosti. Spisy na chválu selského 

stavu, v nichž byla zdůrazňována důležitost zemědělce, byly propagandou se snahou 

odvrátit sedláky od revolučního boje. Obecně byla ve státních brožurkách a letácích 

revoluce představena jako převrácení veřejného pořádku. Často také vycházely brožurky 

ve stylu kázání, které zdůrazňovaly křesťanské povinnosti a úctu vůči bohu v kontrastu 

k francouzskému neznabožství, přičemž revoluce byla prezentována jako ďáblovo dílo 

[Tinková 2012: 105]. 

Rovněž bylo vydáno několik protirevolučních spisů, obrana státu spočívala i 

v protirevolučním kázání. Státní aparát se pokoušel ovlivňovat myšlení poddaných a 

snažil se postupovat systematicky a organizovaně. Vláda rozesílala úřadům různé 

brožury, které měly být rozdávány civilistům a vojákům. Byly to povzbudivé bojové 

letáky, protifrancouzské letáky, oslava rakouských armád. Vláda také chtěla vytvořit 

protiváhu k populárním Krameriovým novinám, které i přes cenzuru neplnily dostatečně 

propagační úkol, a tak se ve Vídni uvažovalo o vydávání českých lidových novin, jež by 

propagovaly a šířily protirevoluční náladu [Mejdřická 1959: 164].  

Zakázané ovoce však mělo svou lákavou příchuť i tehdy, a tak se hojně šířily tajné 

letáky, byly otiskovány zprávy bez uvedení zdroje, ačkoliv byl anonymní a pokoutný tisk 

trestán. Vyhrožováno trestem bylo i těm, kteří by od osoby k osobě šířily revoluční 

myšlenky, a těm, kteří ústně šířili obsah podezřelých brožur, letáků a různých výzev 

v duchu revoluce a svobody [Kutnar 1937: 339]. 

 

3.1.2.4. Noviny 

 

Nejvýznamnějšími novinami dané doby byly bezpochyby Krameriovy noviny. 
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V roce 1789 Kramerius po sporech se Schonfeldem z jeho novin odešel a začal vydávat 

vlastní noviny. Obsahovou úroveň a ideovou tvářnost Krameriových novin ovlivnily 

krátce po jejich vzniku převratné politické události ve Francii. První zprávu o povstání 

pařížského lidu a nepokojích ve Francii přinesl novinář dosti pohotově, již 1. srpna 1789, 

následně však na jejich obsah bylo dohlíženo, neboť vrchnosti šlo o to, aby noviny 

ovlivňovaly veřejné mínění v protirevolučním smyslu, tedy aby poddaný lid od revoluce 

odvracely [Mejdřická 1959: 80].  

Vzhledem k obavám vrchnosti ohledně revolučních myšlenek byla ihned zkraje 

zavedena cenzura novin a zpráv, které byly přetiskovány ze zahraničních novin a zdrojů. 

Byl zaveden dozor nad každým hnutím, měli být přísně stíháni protivládní buřiči. Krajské 

úřady měly každý měsíc zasílat hlášení ze svých krajů, aby byl nejvyšší purkrabí 

informován o tom, co se kde děje. Oběžník zdůrazňoval nutnost zamezení šíření 

francouzských myšlenek a vlivu nebezpečných buřičů. Spolehliví občané byli pověřeni, 

aby pomáhali čelit vlivům revoluční propagandy a dohlíželi nad rozšiřováním zakázaných 

publikací a měli nastražené uši [Mejdřická 1959: 160].  

Bylo nutné, aby myšlenky francouzské revoluce nepronikly k poddaným, a to 

slovem i písmem. Zahraniční noviny byly považovány za nebezpečné šiřitele 

nebezpečných myšlenek, a proto bylo neustále poukazováno na nutnost cenzury. Dekret 

z 11. března 1792 nařizuje přísnou cenzuru zahraničních novin, neboť by mohly 

rozšiřovat „nebezpečné mínění“, které by narušilo veřejný klid [Kutnar 1937: 326]. 

Nesmí být publikováno nic, co by svádělo lid k povážlivým bludům [Kutnar 1937: 326]. 

Obyvatelstvo nesmí být podněcováno ke zvědavosti, sváděno k neřestem, pravda a 

skutečnost nesmí být řečena přímo. A tak ačkoliv noviny zdánlivě neovlivňovaly 

čtenářský úsudek, byla to jasná psychologická hra veřejné moci s lidem. Revoluční 

myšlenky se zásadně nesměly dostat k nejnižší vrstvě, neboť existovaly obavy o převratné 

myšlenky sedláků [Kutnar 1937: 327]. Protirevoluční noviny měly léčit zhoubné následky 

revoluce, a to populárním a lehce pochopitelným stylem. 

Značnou úlohu při rozšiřování informací o dění ve Francii mezi českým poddaným 

lidem sehrály Krameriovy noviny40 [Novotný 1973: 127; Kramerius 1790–]. Ačkoliv byly 

cenzurované, pomocí nich se čtenáři dozvídali o různých důležitých událostech a činech, 

což bylo přínosné pro jejich všeobecný rozhled. Navíc si smysl revolučních přeměn 

vysvětlovali i v podobě výše zmíněných politických proroctví [Novotný 1973: 128]. 
                                                             
40 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=29153 [cit. 3. května 2016]. 
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3.1.3. Shrnutí 

 

V této části dizertační práce jsme se zabývali problematikou mínění lidu v českých 

zemích v 18. století. Rámcem tohoto zkoumání byla společensko-politická situace, v níž 

se začínají prosazovat tendence rozvíjejícího se osvícenství a pronikání myšlenek 

svobody. Klima této doby bylo formováno setrvalým vlivem katolické církve s 

pronikáním zahraničních idejí a propagandy, počátkem česky psaných tištěných novin a 

v neposlední řadě názorovými proudy lidového prostředí.  

Specificky bylo nutné obrátit zřetel k situaci, kdy se do Čech začaly dostávat 

zprávy o Francouzské revoluci, které u vídeňského dvora vyvolaly určité obavy a staly se 

podnětem pro takové aktivity, jaké představuje z jedné strany šíření fám a pověstí mezi 

lidem, a z druhé strany kontrola tisku (cenzura) anebo úřední průzkumy nálad a smýšlení 

obyvatelstva organizované dvorem. Právě to byla doba, kdy se v českých zemích začalo 

rodit moderní veřejné mínění. 

Spolu se Svobodou [2012: 237] lze konstatovat, že ačkoliv je reflexe Velké 

francouzské revoluce v našem českém prostředí zachycena v několika pracích [srov. 

Kutnar 1937, 1946, 1948; Mejdřická 1959; Roubík 1923], které ukazují vliv událostí na 

poddanský lid, tak všechny tyto práce se pramenně opírají výlučně o dokumenty úřední 

povahy, které zachycují pro habsburskou monarchii potenciálně nebezpečné přejímání 

revolučních myšlenek. Tyto prameny jsou zejména z fondů pražského gubernia pro 

Čechy a moravskoslezského gubernia pro Moravu. Problém, na který naráží analýza 

těchto pramenů, bohužel spočívá v tom, že vlastní, autentické postoje převážné většiny 

venkovských obyvatel v nich nejsou objektivně a dostatečně konkrétně zachyceny, a to 

z důvodu, že státní úřady se zajímaly spíše o osoby vzdělanější, u kterých hrozilo, že by 

mohly být schopné revoluční myšlenky přejímat a rozvíjet. Ostatně jak podotýká Hroch 

[1990: 192], na sklonku 18. století nebyla naprostá většina obyvatel venkova schopna 

porozumět abstraktním pojmům jako je svoboda, rovnost a občanská práva. V lidových 

kronikách se taková témata a pojmy nevyskytují, v nich vystupují prostí obyvatelé 

venkova především jako ti, kdo chtějí především dobrou úrodu a zajištěné živobytí. 

Kapitola ukázala, že přestože byl ve sledované době jev veřejného mínění stále 

ještě poznamenán předmoderní společností, lze ho zde již znatelně identifikovat a má 

potenciál, který se pak v plné šíři rozvine v průběhu 19. století. Všechny tyto tendence, 

které jsou vidět v této rané fázi veřejného mínění, pokračují až do následujících staletí. 
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3.2. Fámy, propaganda a kontrola informací v době 1. světové 

války 
 

3.2.1. Počátky války 

 

Když se 14. července v Praze dozvěděli o ultimátu Srbsku, „každou chvíli letěla 

davem zpráva, že nastal válečný čas, hned zas, že na válku není ani pomyšlení, že se do 

toho vložila Anglie; ruský car byl zavražděn, v Rusku je revoluce a kdovíco všecko“ 

[Hajšman 1933: 19]. Tak je charakterizován ohlas na počátek války v pražských ulicích. Je 

vidět, že obyvatele monarchie veškeré informace kolem možného konfliktu zajímaly, a tak 

vznikaly různé fámy. Fámy ovšem zajímaly i samotnou habsburskou monarchii a státní 

autority, ovšem z jiného důvodu. Zejména se obávaly fám založených na skutečných 

faktech, pouze ty se snažily potlačovat. Konkrétním a zjevným příkladem jsou fámy o 

skutečné podstatě života na frontě, které si s sebou zpátky domů přiváželi navrátivší se 

vojáci, vojáci zranění nebo ti na dovolené. Obraz války a válečných hrdinů, který vytvářela 

oficiální státní propaganda a válečná korespondence, byl takovými informacemi roztříštěn, 

bylo zcela jasné, že válka vypadá úplně jinak, než jak ji novináři poplatní době a situaci 

popisovali. Důkazy o hrůzách na frontě se navyšovaly, a tak potvrzovaly dávno šířené 

fámy. Taková situace posléze zvyšovala ochotu lidí důvěřovat neoficiálním informacím, 

fámám, navíc tím byla zažehnuta nedůvěra v oficiální informace, protože „vláda zatajující, 

utlačující a překrucující zprávy podryla důvěru ve zpravodajství, za dva až tři týdny po 

vypuknutí války nikdo žádným zprávám nevěřil a úřední sdělení byla všem pro smích“ 

[Hajšman 1933: 31]. 

Příkladem zvěstí, které se za války šířily a které dosti poškozovaly stát, byly ty, 

které se týkaly císařské rodiny. V kontrastu k jiným typům informací, tyto nemohly být 

popřeny ani potvrzeny, a proto přetrvávaly do konce války. Jako všechny fámy i tyto 

obsahovaly něco pravdivého, což poté bylo silně zveličováno a nadsazováno. „Ve Vídni 

jsem slyšel vypravovat o císaři, císařovně a rodině velmi mnoho; nejvíce vtipů, klepů, 

povídaček, mnohé banální a kluzké, nic o nějaké dobrotě, jako se mluvilo po Praze. Vídeň 

se dívala na svého císaře očima klevetivých pradlen, které ze všeho nejvíce zajímá prádlo 

jejich panstva, a z Vídně se tyto řeči šířily dál“ [Hajšman 1933: 17]. Císař František Josef 

byl často srovnáván se senilním starcem, jeho věk odkazoval k senilitě, jeho smrt byla roky 

očekávána a kdykoliv se nachladil nebo onemocněl, přišla na přetřes jeho smrt. Vídeňané 
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pak jeho nástupce Karla vykreslovali spíše jako drožkáře, neměli k němu respekt, byl obětí 

jejich posměšných vtipů.  

Na císaře Karla a císařovnu Zitu se v atmosféře válečných útrap mnoho Vídeňanů 

dívalo jako na vhodný objekt ke klevetění, v klevetách zobrazovali císaře jako opilce a 

jeho dvůr jako neustálé orgie a pitky [Hajšman 1933: 17]. O Karlovi a jeho neschopnosti 

vládnout, jeho špatných, nahodilých a nerozmyšlených krocích pak kolovalo několik vtipů. 

Například: Jaký je rozdíl mezi císařem a Juliem Caesarem? Julius Caesar přijde, vidí a 

dobije, Karel dobije, přijde a vidí [Cornwall 1990: 118]. O císařovně Zitě kolovaly 

pomluvy mnohem horší. Vzhledem k tomu, že měla italský původ a dva její bratři sloužili 

ve spojeneckých vojscích, byla považována za nepřátelského špiona, který nesnáší Němce, 

vzhledem k tomu, že byla vychována italsky a francouzsky, neumí prý ani slovo německy 

[Hajšman 1933: 18]. Zita také byla obviňována, že prozrazovala Italům plány Habsburské 

monarchie, právě proto monarchie neustále trpí katastrofálními porážkami. 

Z těchto lží a polopravd mezi obyvatelstvem přežívalo mnohé, bylo to i tím, že bylo 

příznačné, že se veškeré změny odehrávaly na stránkách tisku. Zajímavé bylo pravidlo, že 

o starém mocnáři se nikdy v tisku nemluvilo, zatímco o jeho nástupci Karlovi ano, ten byl 

objektem komentářů, které nebývaly potírány [Cornwall 1992: 53].  

 

3.2.2. Propaganda a fámy jako svébytné zdroje informací  

 

Válka logicky produkuje specifickou situaci pro tok informací. Autority reagují 

promptně, aby tento tok zpomalily, případně ho tvarovaly a formovaly tak, jak se hodí 

právě jim. Taková atmosféra je pak ideálním semeništěm fám, protože právě ty vznikají 

v situaci, kterou lidé pociťují jako ohrožující a nejasnou. „Sháněly se zprávy, soukromé 

informace, lidé dávaly hlavy dohromady, scházeli se, seskupovali do kroužků, sdělovali si 

novinky“ [Hajšman 1933: 31]. Popis komunikačních aktivit obyvatelstva za války plně 

odpovídá Shibutaniho [1966] definici fám, tedy že fáma je ve své podstatě výsledkem 

racionální diskuze, výsledkem kolektivního rozvažování. 

Během prvních dvou a půl let války se autority snažily držet veškeré subverzivní 

názory a mínění pod pokličkou. Důležitou roli hrála vojenská služba a také silná cenzura 

tisku. Na lokální úrovni na to dohlíželi civilní seržanti, ale celou věc nově začal 

kontrolovat Válečný dohlédací úřad. (Noviny mohly publikovat existenci tohoto útvaru, ale 

nikdy nesměly zmiňovat členy nebo účel jeho zřízení.) Jak uvádí Kubů a Šouša [2015: 

228n], Válečný dohlédací úřad se členil do pěti základních skupin. Například politická 
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skupina měla na starosti politické otázky, zpracovávala problematiku špionáže, evidovala 

velezrádce a informace o nich, ty pak předávala dalším orgánům, které sledovaly a 

pronásledovaly nepřátele státu. Nejpodstatnější z hlediska informačního toku a cenzury 

byla druhá skupina, jež sestávala ze tří podskupin – tisková cenzura (politická, vojenská a 

jiná), dopisní cenzura (její kompetencí byla cenzura veškeré pošty, kontrolovala také 

telegrafní a poštovní styk válečných zajatců) a cenzura telegramů (zpracovávala telegramy, 

případně i zachycené telefonické hovory z neutrálních nebo nepřátelských zemí).  

Propaganda se mimo jiné sestávala z přehnaných částek za vítězství, čísel 

masových obětí, ukazování prsty na obětní beránky. Propaganda pomocí zvěrstev 

páchaných (nejen) německými vojáky na civilistech byla primárním příkladem toho, jak 

bylo s jednotlivci a jejich míněním manipulováno či jak se obecně manipulace objevovala. 

Většina propagandy nesměřovala k nepříteli, ale mezi vlastní obyvatelstvo, mezi kterým 

tak například kolovaly zkreslené statistiky, nepřesné zpravodajství, dezinformace z fronty 

či falešné historky o zvěrstvech páchaných nepřátelskými vojsky. A co víc – státní 

propagandistická mašinérie potřebovala vzbudit touhu po pokračujícím boji, tedy 

pozvednout náladu na domácí frontě. Byla si vědoma faktu, že psychologický faktor je ve 

válce hodně důležitý. Nálady civilistů i vojáků se musí držet na určité hladině, lidu se 

nikdy nesmí dovolit, aby se stal sklíčeným, aby upadal na mysli, tím pádem veškerá 

vítězství musí být zveličována a porážky buď minimalizovány nebo cenzurovány.  

Nejúspěšnější propagandistické kampaně byly zřejmě ty, které byly založeny na 

fikci ohledně německých zvěrstev. To pak pokračovalo i ve druhé světové válce, jenže 

britská propaganda během té první byla natolik úspěšná, že když se lidé dozvěděli, že není 

pravdivá, byli natolik skeptičtí, že už pak informacím o nacistických zvěrstvech nevěřili 

[Sanders – Taylor 1982: 163]. Za válečné situace bylo těžké zjistit důvěryhodnost 

informací ohledně čehokoliv, vše bylo překrucováno, zkreslováno, porážky bývaly 

vykládány jako vítězství, počty trpících a mrtvých byly cenzurovány, válečná opozice byla 

silně potlačována.  

Lži, dezinformace, polopravdy jsou vždy součástí válek. Jsou dokonce nástrojem a 

mocnou zbraní v boji jak na domácí půdě, tak směrem k nepříteli. Propaganda obecně 

kontroluje mínění občanů signifikantními symboly nebo promlouvá například pomocí 

vybájených historek, dezinformací, zkreslených zpráv, matoucích a zavádějících 

obrazových montáží i pomocí jiných forem sociální komunikace. Propaganda se v podstatě 

snaží o řízení mínění, názorů a postojů jedinců pomocí přímé manipulace nebo sociální 

sugesce. Propaganda je válka idejí nad idejemi [Lasswell 1938: 12].  
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Ponsonby [1928] ukazuje, že právě vymýšlení a následné zveličování zvěrstev se 

brzy stalo základem propagandy. Uvádí, že se velmi záhy po vypuknutí války začaly šířit 

historky o německé hrůznosti v Belgii, o bezmezné krutosti německých vojáků, to vše bylo 

silně zkreslené, ovšem občanům podané jako naprosto nezpochybnitelný fakt. Zvěrstva 

dávala vzniknout propagandě v několika směrech. Zprávy hovořily o tom, že německá 

vojska zabíjí velké množství civilistů, páchají fyzické násilí a vše ničí.  

Podle Ponsonbyho [1928] je propaganda potlačování informací, které nejsou 

příznivé vlastní věci, protože lež se za války stává určitou vlasteneckou povinností, 

podstatou války je propaganda, ta s ní byla vždy spjata, byla nástrojem k démonizování 

nepřátel a mobilizaci vlastního národa, protože v takové době je potřeba vytvářet a udržet 

vazbu. Obavy z nepřítele a jeho konání lze nalézt i v rakousko-uherských záznamech. 

„Řada rozkazů ukládala nejbedlivěji pátrat, nedalo-li by se zjistit, že Dohoda tajně posílá 

válečným zajatcům u nás lahvičky s bakteriemi, které mají šířit nákazy lidí, dobytka, nebo 

lahvičky se zápalnými látkami, které způsobují hromadné požáry“ [Hajšman 1931: 31]. 

Zveličování a propaganda byla na obou stranách. Německé noviny mluvily o 

Belgičankách, které vypíchávaly německým vojákům oči, oběti pak vypovídali přímo 

v nemocnici, aby tvrzení bylo důvěryhodnější a autentičtější. Spojenecký tisk tvrdil, že 

ženám a dětem bývají usekávány ruce. Francouzská vláda ale historky o zvěrstvech v září 

1914 popřela, protože se bála možné paniky. V Německu bylo ministerstvo války 

občanskou aktivitou přesvědčeno, aby prozkoumalo zvěst ohledně belgických civilistů a 

jejich brutality. Šířené fámy tedy mohly být interpretovány jako vyjádření strachu na obou 

stranách, tedy byly výsledkem stavu lidské mentality než propagandou a konspirací.   

Propaganda však nebyla jen na domácí půdě, ale také přicházela ze strany údajného 

nepřítele. Nejvíce úspěšná byla propaganda Britů. Ti používali několik metod, například 

pouštěli nad Němci zabraným územím až 13 milionů balonů, z nichž shazovali letáky. 

Tyto letáky zaplňovaly informační vakuum, informovaly vojáky, že neválčí za svoji vlast, 

protože Německo nikdo nenapadl, to ono napadlo jako první. První leták byl shozen v říjnu 

1914 a jeho autorem byl H. G. Wells, vedoucí německé divize v Crewe House, institutu 

odpovědném za válečnou propagandu. Wells byl odborníkem na literární žánr týkající se 

invaze, mimo jiné je autorem Války světů, jehož adaptace v rádiu vzbudila v roce 1938 

v USA ohromnou paniku.  

Na začátku války byly psány zhruba tři letáky týdně, z každého pak kolovalo tisíc 

kopií. Ke konci války pak bylo běžně tištěno více jak půl milionu kopií letáků měsíčně 

(červen 1918) až čtyři miliony měsíčně (srpen 1918). Německým vojákům Britové 
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dodávali německy psané novinky na letácích každý týden. Obecně byla tištěná média 

vnímána jako více důvěryhodný zdroj než ústně šířené informace. Sami němečtí vojáci 

dychtili po zprávách a fámách o tom, kde hrozí nebezpečí, jak probíhá život na frontě, jaká 

je situace ve válce, a tak byli rádi, že dostávali tyto informace, byť od nepřátel (na letácích 

bylo vždy vytištěno, že letáky pocházejí z Velké Británie).  

Letáky shazovaly na území nepřítele i jiné národy. Tak například 8. srpna italský 

letoun shodil na Vídeň letáky v barvách italské vlajky se vzkazem, že jim Italové zasílají 

svobodu, že neválčí proti občanům, dětem, ženám a starým mužům. Že jen vedou válku 

proti rakouské vládě, což je nepřítel svobody [Healy 2006: 122]. Letáky s podobnými 

vzkazy shazovala italská i britská letadla na rakouské jednotky v poli. Tyto formy italské 

propagandy demonstrují potíže vídeňských autorit s kontrolou obsahu, šířením, recepcí a 

reprodukcí veškerých informací občanů během války. I kdyby mohly autority konfiskovat 

některé letáky (což také dělaly), nemohly kontroloval jejich efekt.  

 

3.2.3. Kontrola informací 

 

Už bylo zmíněno, že mnoho informací, které podrývaly propagandu a které by 

monarchie nejraději vymýtila, se dostávalo mezi lid skrze vojáky. Teoreticky sice mohly 

být vojenské zprávy snáze kontrolovatelné, navíc váleční korespondenti ze všech zemí, 

spojeneckých i neutrálních, byli sdruženi ve válečné tiskové kanceláři, tím pádem by 

neměl být pro stát problém cenzurovat poštu. A tak se taky dělo. V Rakousku-Uhersku 

existovala tři centra pro cenzuru zvenčí – Vídeň, Budapešť a Feldkirch na švýcarských 

hranicích, kde se pošta kontrolovala a cenzurovala. Jedině císařská korespondence a 

korespondence vládních ministrů a diplomatů procházela neotevřená, tudíž zprávy o míru, 

nacionalismu, vojenských přesunech ale i o počasí byly zabaveny a zcenzurovány. 

Nepřípustné byly jakékoliv zmínky o vojenských operacích, o síle vlastních jednotek, o 

stavu jednotek a jejich ztrátách, o zbraních atd. Nepřípustné bylo také informovat o 

zdražování či nedostatku potravin. Měsíční hlášení z těchto center pak vždy zajímalo 

vojenské zpravodajství, protože poskytovalo obraz soudobého veřejného mínění mezi 

vojáky na frontě ale i obecně v celém v Rakousku-Uhersku.  

Kontrola informací tedy procházela cenzurními centry. Následně byla zakládána 

další místa pro cenzuru a po roce 1916 měl například úřad v Budapešti více jak sto 

úředníků, kteří zkoumali milion dopisů a pohledů měsíčně a vykazovali zprávy o veřejném 

mínění. Tyto zprávy sloužily vojsku, protože to pro něj byl důvěryhodný zdroj veřejných 
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nálad. Vojenské zpravodajství se permanentně a neústupně snažilo zlikvidovat pro něj 

silného nepřítele – šíření škodlivých fám. Na zprávy z cenzurních center o náladách se 

autority spoléhaly, ovšem postupem času se začalo uvažovat o důvěryhodnosti cenzorů 

samotných [Cornwall 1992: 54]. Navíc cenzura nebyla důsledná, měla několik prázdných 

míst, například nebyla vůbec dobře zvládnutá co do zachycování ústně šířených informací, 

které se posléze mohly objevit v psané formě.  

Veškeré cenzurní úřadovny vydávaly pravidelné měsíční zprávy. Ty se mohly týkat 

hospodářské, politické či vojenské situace. Rovněž byla pro cenzory důležitá takzvaná 

česká otázka a zajisté také situace válečných zajatců. Aby byly pokryty veškeré informační 

kanály, tyto zprávy byly zasílány na vysoká místa i ostatním úřadovnám. Každá zpráva 

navíc obsahovala i doklady zcenzurovaných písemností, aby si sám čtenář udělal obrázek o 

tom, o čem občané píší a aby mohl informace sám interpretovat [Kubů – Šouša 2014: 240]. 

Mimo měsíčních reportů úřadovny také aktualizovaly seznam zajatých a internovaných 

osob, politicky nespolehlivých osob a jejich kontaktů. Na základě těchto zpráv a jejich 

označení občana jako nespolehlivé osoby pak mohlo následovat vyšetřování místních 

policejních orgánů, případně i policejní sledování. Již bylo zmíněno, že reporty odcházely 

na vysoká místa, zejména byly oceňovány ve vojenské správě. Rakousko-uherská válečná 

cenzura byla institucí vysoce profesionální, byla založena na systematické a výborně 

organizované dělbě práce [Kubů – Šouša 2015: 241]. 

V represivních režimech byly zprávy o náladách obyvatelstva naprosto běžné. Bylo 

to ukázáno již na příkladu mínění lidu ohledně Velké francouzské revoluce, situace v době 

první světové války pak byla obdobná. Zprávy o náladách lidu vykazovaly zpravodajské 

souhrny na základě zcenzurované korespondence, neboť státní aparát a vysoké 

představitele zajímalo, jaká je odezva na události mezi lidem, jaká je odezva na jednotlivá 

vládní nařízení, také sloužily k zjišťování loajality jednotlivých národů. Hajšman uvádí 

[1933: 29–30], že v každém okrese byl ustanoven úředník, důvěryhodná osoba, která měla 

podávat zprávy o tom, co lidé říkají změně trůnu, co říkají o vládě, o zásobování, o výživě, 

o nezaměstnanosti, co říkají o národnostní otázce, o sociálních poměrech či poměrech jako 

takových obecně. Řada rozkazů místodržitelství nařizovala okresním hejtmanům sledovat 

smýšlení lidu.  

Během války si habsburská monarchie vytvořila systém informačního 

managementu se dvěma pilíři – propagandou a cenzurou. Propaganda zahrnovala produkci 

a prezentaci materiálů spojených s válkou tak, aby válka byla vždy vykládána a popisována 

v pozitivním světle. Příkladem může být státem sponzorována válečná výstava. Cenzura 



 
 

 136 

pak byla negativní a obrannou technikou, která zahrnovala identifikaci a potlačování 

materiálů, které byly pro stát nevhodné. Tato politická kontrola byla živnou půdou pro 

vznik a šíření fám stejně jako pro vznik nových metod pro šíření informací [Cornwall 

1992: 55].  

Navzdory cenzuře však existovaly druhy neoficiálních informací, které nemohly 

být tolik ovlivněny cenzurou a které se šířily ve formě fám, ať už ústní nebo psanou 

formou, letáky, dopisy nebo graffiti. Bylo velmi složité vystopovat jejich původ a ještě 

složitější je bylo eliminovat, protože jakmile vznikly, ihned se enormně rozšířily 

mezi populací. Navzdory cizí propagandě, cizím letákům nebo zprávám, většina fám 

vznikala mezi občany habsburské monarchie.  

Hajšman uvádí, že první obětí cenzury se stal tisk. Čtyřicet šest českých novin bylo 

v prvních měsících války zakázáno, nad ostatními visel Demoklův meč [Hajšman 1933: 

30]. Noviny musely otiskovat zprávy, které přicházely shora, tj. to, co jim bylo diktováno. 

S takovými pohádkami pak čtenáři nakládali po svém, to znamená dosti skepticky, protože 

k oficiálním informacím bývali spíše skeptičtí. Jenže dav byl hladov po informacích, a tak 

hltal jak oficiální propagandu, tak i neoficiální zprávy. Většina českých novin 

zdůrazňovala svým čtenářům, že noviny musí být cenzurovány, na zásah cenzorů 

poukazovaly i tím, že odmítaly vyplňovat bílé odstavce jinými zprávami, což na čtenáře 

působilo jako červený hadr na býka. Jak uvádí Hajšman [1933: 31], policie chtěla, aby se 

místa o škrtnutých zprávách zaplnila textem schváleným, navíc bylo nutné mít i schválené 

zprávy do zásoby pro případ. České noviny však na to nedbaly, vycházely s bílými 

stranami, někdy byly i celé stránky vybílené. Lidé tak kupovali noviny, které byly nejvíce 

konfiskovány, jiným nevěřili, navíc pak kameloti na Václavském náměstí vykřikovali: „Co 

je bílé, to je pravda – co je černé, to je lež.“  

Sám Hajšman pracoval pro radikální noviny Čas a ve svých pamětech ukazoval, jak 

některé noviny (ty jeho) cenzuru obcházely, měly například možnost získat zahraniční 

noviny z neutrálních nebo spojeneckých zemí, zejména z Německa. V roce 1915 ale 

rakouská cenzura přitvrdila a striktně kontrolovala poštu, dále prováděla domovní 

prohlídky, a tak byla situace pro české noviny stále více obtížnější.  

Cenzura tisku se soustředila jak na omezení pro stát nevhodných informací, 

vojensky nebezpečných informací v domácím tisku, tak i na tisk ze zahraničí. Periodika 

zahraniční byla zakázána, tisk z neutrálních zemí byl cenzurován. Pod tímto tlakem tak 

dovoz tiskovin ze zahraničí značně poklesl, protože cenzura mu prakticky zamezila přístup 

na území monarchie. Do kompetence cenzorů spadala kontrola jak tisku, tak i tiskové 
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kanceláře a rovněž se starala o schvalování obrazového materiálu. Cenzura probíhala 

způsobem, že vydavatel byl povinen předložit úřadu náhled připravovaného čísla k tisku. 

Kompetencí úřadu bylo toto číslo měnit, tedy vyškrtávat nevhodné a nepřípustné 

informace.  

Začátkem války ale noviny nebyly jediným zdrojem informací pro Čechy nebo jiné 

občany císařství. Česká města a obyvatelstvo země si velmi brzo uvědomovalo pravý stav 

věcí, například skrze populační migraci – ranění vojáci nebo ruští vězni, kteří předcházeli 

hordám uprchlíků tím, jak fronta postupovala, s sebou přinášeli spoustu autentických 

informací. Na venkově se v roce 1914 šířily fámy o ruském osvobození, které přetrvávaly 

delší dobu zejména kvůli absenci přesných informací. Ve městech a velkoměstech se fámy 

sice také šířily, ale nepřežívaly tak dlouho, bylo to tím, tvrdí Hajšman, že noviny nahradila 

setkávání, například v kavárnách, tam se tvořila „pražská atmosféra, veřejné mínění, úplně 

mimo dosah vládních orgánů, proti jejich vůli, zcela po svém, českém smyslu“ [Hajšman 

1933: 31]. Většina Čechů byla protirakouských, jak píše Hajšman [1933: 33], „válečná 

mizérie pak zpochybňovala jakoukoliv optimistickou válečnou propagandu a testovala 

loajalitu všech, kteří doposud váhali.“ 

Takové situace nastoleného informačního vakua využívala například Hajšmanova 

organizace Maffie. Ta třeba zasílala pravidelně informace Tomáši Masarykovi a jeho malé 

skupině v exilu na západě. Jenže Maffie také poskytovala informace těm, kteří zůstali 

doma, v opozici, tedy informovala je, aby veřejné mínění mohlo být na straně odporu, jak 

uvedl autor [Hajšman 1933: 53–4, 117]. Maffie postupem času v českých zemích 

vybudovala pevnou síť kontaktů. Tato rozrostlá síť začala vznikat běžnými přispěvateli do 

zakázaných novin jako byl Čas, posléze byly novinové články zasílány i do novin, které 

nemohly vycházet (jako byla například Československá samostatnost), různých exilových 

novin nebo do nějakých novin neutrálního nebo spojeneckého tisku. Od roku 1916 pak 

Hajšman sám začal přispívat a vydávat undergroundové noviny Hlasatel, v jejichž 

vydávání pokračoval do konce války [Hajšman 1933: 195].  

 

3.2.4. Zvěsti za války 

 

Jedna z nejznámějších pověstí Velké války byla Andělé z Monsu, odkazující 

k tomu, že se na obloze během britského ústupu v Monsu, belgickém městě, v srpnu 1914 

objevily na obloze andělé. Britové se tehdy střetli s německou armádou a i přes výraznou 

přesilu se jim podařilo postup Němců zadržovat. V extrémních podmínkách se pak začala 
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objevovat vyprávění vojáků o zázračných úkazech interpretovaných jako lidské či andělské 

postavy, které je chránily před nepřátelskou silou. Celá řada pověstí kolovala, ale nebyly to 

fámy v pravém slova smyslu, byly to spíše pověsti, legendy. Tato pověst vznikla na 

základě novinového článku o knize Arthura Machena The Bowmen (Lukostřelec) o muži, 

který bez jakýchkoliv stop zachraňoval lid, vraždil Němce, tedy něco podobného jako 

Pérák v protektorátní době u nás. Během týdnů se pak Machenův fiktivní hrdina 

transformoval do reálných andělů a to, co on psal jako čistou fikci, se brzy počítalo jako 

fakt a stalo se téměř antivlasteneckým o tom pochybovat [Fussel 2013: 125].  

Další pověsti a fámy hovořily například o tom, že v Německu byly velmi vzácné 

tuky, ty byly nedostatkovým zbožím, proto byly mrtvoly z front obvykle převáženy zpět do 

Německa, kde byly užívány pro speciální účely. Tuk z těchto mrtvol pak sloužil 

v průmyslu k výrobě nitroglycerinu, ke svíčkám, průmyslovým lubrikantům či jako mazivo 

na boty [Fussel 2013: 125]. V jiné verzi blízko města Koblenz prý existovala továrna, kde 

se z mrtvol vojáků dělalo jídlo pro zvířata, kde se tuk z mrtvol přeměňoval na margarín a 

jiné chemické složky jako například glycerin. Historky tohoto druhu samozřejmě měly 

úspěch co do šíření a vlivu, protože vyjadřovaly obecný strach z nového, průmyslového 

barbarství války.  

Kolovalo mnoho fám o německých zvěrstvech, ty sloužily k očerňování nepřítele, 

navíc se po válce ukázalo, že to nebylo nic jiného než spojenecká propaganda [Horne – 

Kramer 2001]. Jedna taková říkala, že Němci užívají bajonety s čepelí, aby lépe rozpárali 

břicha Britům. Popravdě takové bajonety existovaly, můžeme je dnes vidět v muzeích, ale 

nebyly užívány jako sadistický nástroj, sloužily německým pionýrským jednotkám 

k sečení keřů či trávy [Fussell 2013: 126]. Nicméně první propagandistické informace 

týkající se zvěrstev byly namířeny do německých řad a to francouzskými a belgickými 

partyzány. Mezi německými vojáky se tak mluvilo o tom, že je partyzáni střílí, jídlem 

tráví, oslepují či kastrují. Je tak zřejmé, že vznik a šíření historek o zvěrstvech lze přičíst 

oběma stranám. 

Fussel taktéž analyzuje fámu, široce šířenou, o ukřižovaných Kanaďanech. Obecně 

se říkalo, že Němci popravovali kanadské vojáky a poté je rozpárali a napíchli na kříž, 

Fussel ale uvádí, že podobnými obětmi byli v jiných podáních i Britové. Tuto zprávu 

přijaly americké noviny a otiskly je jako fakt [Fussel 2013: 127]. Nejznámější lež o 

zvěrstvech německých vojáků se tak objevila v The Times 10. května 1915, kde noviny 

v článku Torture of a Canadian Officer uvedly, že kanadští úředníci byli Němci 

ukřižováni. Obecně bývaly fámy v novinách vykresleny jako fakt a vzbuzovaly silnou 
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důvěryhodnost. Civilisté totiž neměli jinou možnost ověření si faktů, a tak byli nuceni 

spoléhat se na to, co si přečetli v novinách [Read 1941]. Zprávy o ukřižování se pravidelně 

objevovaly po celou dobu války, ovšem nikdy se pro ně nenašel jediný důkaz.   

Další známá pověst kolovala o Rusech v Británii [Ponsonby 1928: 24n]. Rusové 

podle ní údajně postupují přes Británii na západní frontu, tráví noci a dny ve Skotsku, poté 

se vylodí ve Francii a válka brzy skončí. Toto triviální a nedůvěryhodné tvrzení se ale stalo 

natolik enormním, že bylo známo prakticky všude. Ponsonby dokonce uvádí několik 

úryvků z amerických seriózních novin, např. Daily News, kde se takové informace 

skutečně objevovaly. Tato fáma však kolovala v době, kdy byli muži na dně, a informace o 

pomoci Rusů jim přišla více než vhod [Chadwick 1932: 52].  

Ponsonby předkládá fámy o oněmělých zdravotnicích či znásilněných jeptiškách, 

které sloužily k šokování veřejnosti barbarskou krutostí nepřátel. K tomu přispívaly zvěsti 

o novorozeňatech bez rukou či o jiných krutostech páchaných na dětech. I v parlamentu se 

čas od času objevovali očití svědci, kteří vše údajně viděli na vlastní oči, některé takové 

zvěsti pak byly vládou spojenců brány vážně. Fámy o německých zvěrstvech na zemi i na 

moři, nemyslitelné a neuvěřitelné, se postupně ustanovovaly jako fakt. Trpící civilisté, 

ponižování žen, mučení vojáků, potápění lodí s nevinnými obětmi, to vše měnilo národní 

cítění a sloužilo propagandě. Většina historek však byla fikcí. Byly to často i recyklované 

historky o zvěrstvech z dřívějších válek [Lasswell 1938: 82–3]. 

Zvěsti se za války šířily i jinou formou, například skrze vzpomínkové knihy vojáků. 

Vojenské dopisy popisující bitvy, válečné vzpomínky a deníky, tím vším byl zaplaven 

evropský knižní trh. Podle Neubauera [1999: 86] tímto způsobem vznikaly, šířily se i 

přetrvávaly fámy. Folkloristům, sociálním vědcům ale i jiným odborníkům pak narativní 

materiál z války poskytoval ohromný prostor pro bádání. Zkoumání fám a jim podobných 

útvarů za války se tak obrací k deníkovým záznamům přímo z pole, k válečným 

vzpomínkám, dopisům z fronty domů. Historikové navíc v této souvislosti objasňují útvar 

false tales, tedy falešných povídek, hororových historek, dále veškeré válečné pověsti a 

zvláštní fámy, ve které tehdy věřily celé národy. 

Vzhledem k tomu, že válečné dopisy domů byly cenzurovány, tvrdilo se, že vojáci 

píší pravdu na zadní stránku známky, kterou poté lepili na dopisy. Tam psali o useknutých 

nohách, rukách a jazycích [Neubauer 1999: 88]. Tyto motivy fám, tedy useknuté části těla, 

zmrzačené děti, se objevují prakticky ve všech válkách, jako propaganda sloužily i za 

války v Iráku, ve které se oprávněnost invaze zdůvodňovala mimo jiné i tím, že iráčtí 

vojáci vyhazují děti z inkubátorů [srov. Carruthers 2000: 36].  
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V první polovině 20. století, zejména pak na jeho začátku, převládal silně 

psychoanalytický přístup ke zkoumání interpersonální komunikace, tedy i k fámám a jiným 

druhům ústně šířených informací. Fámami o zvěrstvech za války se pak konkrétně zabýval 

Hart, jenž spatřuje jejich původ v sadistických fantaziích [Hart 1916: 22]. Historky o 

znásilněných a oněměných zdravotnicích či jeptiškách musí určitě souviset právě se 

sadismem, vysvětluje psychiatr. Na druhou stranu ale sadistické komplexy neprodukují jen 

fámy o zvěrstvech, ale vyjadřují se také v akci, tedy produkují aktuální zvěrstva. Je ovšem 

zcela zřejmé, že válečné informace nejsou vždy falešné a že i fámy mají častokráte základ 

ve skutečnosti, tedy odrážejí ji. Pro Harta ovšem vůbec není podstatné, zda jsou fámy o 

zvěrstvech pravdivé [1916: 23], nejdůležitější pro něj je objasnit, proč vznikají. Vše 

přikládá fantazii, nevědomým komplexům, z jeho přístupu je tedy jasně vidět, že u něj 

převládá silně psychoanalytický přístup.  

 

3.2.5. Shrnutí 

 

V represivních dobách, v časech sociálních nejistot, krizí a válečných situací nejsou 

lidé dostatečně informováni o skutečném stavu věcí, což vede k rozkvětu ústně šířených 

informací, tedy i k možnosti otevírání širokého pole pro šíření fám, jejichž obsahu jsou lidé 

snadno náchylní uvěřit. Podstata toho, že jedinec tyto zprávy přijímá a dále šíří, aniž by 

měl reálný důkaz o jejich pravdivosti, spočívá v jeho vnitřním, psychickém stavu, ale 

stejně tak i v sociální situaci, ve které se ocitá. Prožívá vnitřní napětí, a jelikož v něm 

nechce zůstat osamocený, dělí se o své prožitky a zážitky, jež jsou ve fámě obsaženy. 

Fáma tak ve válečných dobách dává výraz či uvolnění psychickým stavům napětí a 

očekávání, proto se rychle ujímá a zasahuje v podstatě všechny příslušníky daného 

sociálního souboru. Fámy se mohou ujímat a rozvíjet jako fámy dvojího druhu: 

pesimistické a optimistické [Mikšík 2005: 112]. Ty první odpovídají stavům obav, 

psychického napětí a úzkostného očekávání dalšího vývoje, podle Mikšíka, který se na 

fámy dívá z pozice psychologické, jsou však nebezpečné v tom, že podrývají psychickou 

odolnost a mohou vést až k panikaření a panické reakci. Ty optimistické vznikají na 

principu, že ve stavu nejistot a obav se člověk rád chytá stébla, je ochoten uvěřit i naději na 

zlepšení, optimistickým vyhlídkám a opakováním těchto zpráv sdílí své naděje s druhými. 

Tyto fámy také mohou vést k uspokojení, psychickému zklidnění. Jejich negativní 

následek může být podoba vystřízlivění, když lidé zjistí, že se mýlili a že je stav daleko 

horší, než si mysleli.  
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Ve válkách hraje fáma vždy svou roli, protože válka vyvolává pocity nebezpečí, 

spekulací a vytváří mnoho nejasných situací. Fáma tak v této souvislosti může být 

smysluplnou odpovědí na tyto nejasné situace či pociťované obavy. Na druhou stranu však 

může být důsledkem rigidní kontroly informací, cenzury, neboť státní sdělovací prostředky 

poskytují neúplné nebo propagandou pokřivené informace, tím pádem jsou lidé nuceni 

hledat alternativní informace a kanály pro jejich šíření. 
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3.3. Fáma jako alternativní zdroj informací: dva příklady ze 

socialistického Československa 

 

 

V totalitních režimech existuje vnímání fámy jako důležitého zdroje informací, a to 

především kvůli nedůvěře ve státem podávané informace. Jakékoliv druhy informací hrají 

v různých společenských situacích různou roli a v závislosti na těchto situacích jsou také 

aktéry odlišně vnímány a vyhodnocovány. Za běžných okolností se totiž lidé na takovéto 

druhy informací dívají spíše skepticky, neboť se spoléhají na jiné, pro ně důvěryhodnější 

zdroje (tisk, rozhlas, televize), ovšem jinak je tomu v případě, kdy jedinec (a) zakouší 

frustraci a deprivaci svých základních potřeb (kam jistě právo na informace patří); (b) není 

uspokojován ve své potřebě znát budoucí možný vývoj z oficiálních zdrojů informací, tedy 

když tyto informace nepovažuje za věrohodné, případně je shledává neúplné či 

nedostačující; (c) kdy jsou takto ústně šířené informace přijímány od údajně autoritativního 

zdroje a když tyto informace neobsahují konkrétní údaje; a konečně (d) kdy jedinec raději 

informaci uvěří, neboť neuvěření takovéto zprávě by mělo vážnější důsledky, než jí 

neuvěřit [Mikšík 2005: 110]. Právě nedostatek spolehlivých informací, který se pojí s 

nedůvěrou v oficiální zdroje, se zdá být v době tehdejšího politického a společenského 

zřízení pro takto šířené druhy informací hlavní motivací pro to, aby si jedinci vyhledávali a 

obstarávali fakta a informace jiným, alternativním způsobem. 

 

3.3.1. Oficiální vs. neoficiální informace v socialistickém Československu  

 

Neoficiální informace byly oproti oficiálním státem podávaným informacím 

vnímány spíše jako nezkreslené a do určité míry pravdivé. Jejich účel byl různý, ale 

především sloužily k vypořádání se s nejistotou, zmateností či potencionálně ohrožující 

situací či prostě jen informovaly, předávaly sdělení. Kontextem zkoumané problematiky je 

i obecná problematika informací v souvislosti s cenzurou či s důvěrou občanů v 

institucionální informační zdroje, čímž je ukázáno, že jakékoliv druhy informací hrají v 

různých společenských situacích různou roli a v závislosti na těchto situacích jsou také 

aktéry odlišně vnímány a vyhodnocovány. 

Oficiální informace v socialistickém Československu lze charakterizovat jako 
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podrobené informačnímu monopolu státu. Oficiální média byla kontrolována a 

organizována státním, popř. stranickým aparátem, neoficiální, tj. ilegální média pak byla 

zakázána. Jakékoliv protistátní či protirežimní informace byly potlačovány. Důsledkem 

takovéhoto potlačování a různých nařízení omezujících svobodu tisku a vyjadřování nutně 

vytvářelo jak atmosféru podezření a strachu, tak i informační vakuum, což vedlo k hledání 

alternativních informačních zdrojů.   

V Československu byl nastolen mediální systém sovětského typu, tedy systém se 

snahou o co největší mocenskou kontrolu nad veškerou mediální oblastí, jež byla 

podrobena státu [Siebert – Peterson – Schram 1956: 121]. Informační zdroje se 

vyznačovaly centralizací, kdy stěžejní tiskovou agenturou byla ČTK, oddaná straně i 

režimu, z novin pak jmenujme především Rudé právo, nepochybnou úlohu hrál i 

Československý rozhlas. Mediální systém sovětského typu se vyznačoval rovněž tím, že 

veškerá masová komunikace byla nástrojem státu a nejvlivnější politické strany, čímž byla 

úzce provázána s ostatními nástroji státní moci. Média tak ve své podstatě byla nástrojem 

sjednocování uvnitř státu a prostředkem propagandy a agitace. 

Vzhledem k tomu, že veřejná komunikace byla podřízena potřebám státní moci a 

strany, a navíc důvěra v oficiální informační zdroje nebyla příliš vysoká, občané 

vyhledávali jiné, neoficiální informace, neboť takto nastavené oficiální mediální prostředí 

nutně vyvolávalo potřebu náhradních informací a náhradních kanálů pro jejich šíření. Ve 

snaze hledat objektivní informace lidé ladili zahraniční rozhlas (který ale býval rušen), 

bývala šířena i různá exilová periodika či domácí ilegální periodika a samizdat, z těch 

ústně šířených se lidé uchylovali především k fámám a jim podobným druhům informací.  

To, že informace nemohly být svobodně diskutovány a různými způsoby 

ověřovány, bylo základem pro vznik různých neoficiálních ústně šířených informací, 

zejména fám, ale i konspiračních teorií, pověstí, vtipů a klevet, které vytvářely protipól 

těch oficiálních, a sloužily tak i jako jakýsi prostředek pro vyjadřování „veřejného“ mínění, 

které nemohlo být vyřčeno nahlas. Stupeň informovanosti obyvatelstva a důvěra v oficiální 

zdroje se nutně odrážela v neoficiální ústní komunikaci, stěžejním zdroji informací. 

Informace o domácím zákulisním dění se šířily především šeptandou [Končelík – Večeřa – 

Orság 2010: 164]. Šeptanda se vyznačovala šířením různých zvěstí, fám, které souvisely se 

stavem nejistoty jednak v přítomném okamžiku, jednak v blízké budoucnosti [Mikšík 

2005: 116]. Takto byly šířeny různé náhražky za propagandistické oficiální informace, 

které se vyznačovaly vyšším stupněm důvěry než se ty státem podávané. 

Druhem ústně šířené neoficiální informace, která měla naprosto odlišné pojetí a 
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vnímání než dnes, je fáma. Důvod je ten, že v nesvobodných politických a společenských 

podmínkách mělo negativní pojetí, které fámu spojuje s nepravdou, poněkud odlišný ráz: 

ačkoliv je dobrá komunikace jen komunikace ověřená, fáma naproti tomu tehdy kladla 

jinou hodnotu – dobrá komunikace je jen komunikace svobodná, i když tím utrpí její 

spolehlivost. Jinak řečeno, falešné fámy jsou cena, kterou je třeba zaplatit za fámy 

pravdivé [Kapferer 1992: 230]. Vzhledem k tomu, že občané tehdy nebyli dostatečně a 

otevřeně informováni o skutečném stavu věcí, otevíralo se široké pole pro šíření fám, 

jejichž poselství byli lidé náchylnější a ochotnější důvěřovat spíše než těm oficiálním.  

Připomeňme, že fáma je ve své definici pokládána za neověřenou informaci nebo 

vysvětlení rozšířené mezi lidmi, týkající se události nebo otázky veřejného zájmu [Peterson 

– Gist 1951: 159–167], zásadní charakteristikou je pak její neoficiální zdroj, přičemž 

pojmy neoficiální a oficiální zdroj jsou čistě politické, tedy určují, kdo má právo vyjádřit 

se k dané otázce z hlediska právního, nikoliv však morálního. Fáma tak oficiálním zdrojům 

ubírá statut jediného pramene oprávněného vyjádřit se ke skutečnostem [Kapferer 1992: 

19]. Fáma jistým způsobem odráží nedůvěru v oficiální zdroje – slouží tak jako forma 

individuálního i kolektivního hledání informací, když oficiální informace nejsou 

k dispozici či jsou pokládány za nedůvěryhodné, tedy když existuje informační mezera 

[Rosnow – Fine 1976: 11]. Takto je pak fáma nahlížena jako alternativní forma informací, 

jako jakási improvizovaná informace [Shibutani 1966]. A vzhledem k tomu, že často – a 

zvláště tedy v dobách totalitních – nejsou oficiální informace, které by mohly být 

považovány za důvěryhodné, k dispozici, vznikají fámy jakožto informace náhradní. 

 

3.3.2. Měnová reforma v roce 1953 

 

Měnová reforma, ačkoliv probíhala v naprostém utajení, byla obyvatelstvem tušena. 

Oficiálně byla oznámena v sobotu 30. května 1953 a rozhodnutí vlády bylo platné od 

následujícího dne, tedy od 1. června 1953. Tato skutečnost vyvolala mezi obyvatelstvem 

silnou vlnu nesouhlasu a nespokojenosti, neboť občané se cítili podvedeni a okradeni. 

Někteří dělníci vyhlásili stávky, na některých místech republiky se konaly protivládní 

demonstrace, nadto byla kritizována oficiální politika strany a byly vyjadřovány obavy z 

budoucího dopadu změn na sociální aspekty života.  

 Jak už to u fám bývá, objevují se vždy v situacích, které jsou pro jedince důležité a 

zároveň také nejasné. V těchto chvílích totiž poskytují odpovědi, kterých se z oficiálních 
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míst lidé nemohou dočkat, případně tuší, že ony odpovědi by nebyly ani pravdivé. Přestože 

příprava probíhala v naprostém utajení, a to i natolik, že o ní nevěděli ani členové strany, 

na veřejnost pronikaly jisté zprávy o tom, co se chystá, případně že se vůbec něco chystá.  

Počínaje 1. červnem byla tedy zavedena peněžní reforma s několika zásadami, jež 

spočívaly v několika bodech [Pernes 2000: 86–87]: peněžní jednotka byla podložena 

zlatem a připoutána k sovětskému rublu, platidla z roku 1945 a dalších let byla 

vyměňována dle různých kurzů na základě výše hotovosti a úspor vlastníka. Bylo zrušeno 

přídělové hospodářství potravin a průmyslového zboží a zaveden volný trh pro veškeré 

druhy zboží. Mezi jednotlivými druhy zboží vázaného a volného trhu byly cenové relace 

vyrovnány tak, že ceny zboží dříve prodávaného na volném trhu byly sníženy a ceny na 

vázaném trhu zvýšeny. Byly upraveny výkupní ceny zemědělských výrobků a upraveny 

mzdy, sociální platy a daňové zatížení důchodů. Byly anulovány státní dluhopisy, včetně 

závazků z dluhopisů a zástavních listů. Platidla z roku 1945 a pozdějších let byla 

vyměňována v poměru 5:1 a to nejvýše za 300 nových Kčs a pouze pro jedince a rodinné 

příslušníky, kteří nezaměstnávali pracovní sílu a nebyli vyloučeni za zásobování na 

vázaném trhu, ostatním pak byly peníze vyměňovány v poměru 50:1 [Vencovský 2003: 

132].  

O reformě se začalo uvažovat již na jaře 1952, kdy přídělový lístkový systém, který 

vedl k rovnostářskému zásobení, čímž utlumoval pracovní iniciativy, umožnil, aby část 

zemědělců měla nárok na lístky, a tím přístup k levným vázaným potravinám, ovšem 

vysoké ceny na volném trhu jim následně jejich příjmy výrazně zvyšovaly [Jančík 2014: 

327]. V tomto roce pak podle Jančíka započaly přípravy na odstranění lístkového systému. 

Skutečné rozhodnutí o reformě padlo zřejmě kolem listopadu 1952, k němuž je datován 

dopis vládě SSSR s prosbou o pomoc při zajištění tisku nových bankovek [Šouša – Šůla 

2006: 66]. Důvodem pro tuto akci bylo odpoutání parity koruny od dolaru a provázání 

s rublem, zvýšení kurzovní hodnoty koruny vůči cizím měnám [Jančík 2014: 331], hlavním 

důvodem pro reformu pak byl „přechod k totální transformaci československé ekonomiky 

na tzv. socialistický sovětský systém“ [Vencovský 2003: 133]. Příčiny peněžní reformy 

ovšem musíme hledat mnohem dříve – v poválečném uspořádání světa, tj. v tom, že 

Československo připadlo sovětskému bloku, což ovlivnilo chod následujících událostí 

[Petráš 2005: 170]. 

KSČ na své schůzi 29. května ustanovila, že 30. května před oficiálním vyhlášením 

reformy je nutné z důvodů bezpečnostních zajistit ochranu státní tiskárny v Praze a to od 5 

hodin ráno, tiskárny Práce a místností, kde se prováděly korektury od 6 hodin a tiskárny 
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Rudého práva pak od 9 hodin ráno. Účelem tohoto opatření bylo zamezení předčasnému 

zveřejnění celé akce. Tak byly uzavřeny zmíněné budovy, platil zákaz vycházení z budov a 

také docházelo k zamezování telefonních hovorů. Převoz zásilek státní banky s novými 

platidly měl speciální ochranu, stejně tak kurýři, kteří rozváželi pokyny krajským 

výborům. Navíc byla zesílena ochrana státních hranic, zvýšena policejní ochrana ve všech 

krajích i v pobočkách státní banky. Náčelník hlavní správy bezpečnostních sborů měl 

případně včas zastavit veškeré provokace, zajistit protistátní letáky, zamezit protirežimním 

nápisům a jiným druhům protistátních projevů. Ve zvýšené pohotovosti byly i lidové 

milice.  

Vedoucí krajských výborů byli pozváni na zasedání strany v sobotu 30. května 

1953 v 17 hodin. Dopisem dostali pokyny, že vše má proběhnout v naprosté tajnosti a že se 

mají na schůzi dostavit. Na ní pak byli obeznámeni s tím, že počínaje následujícím dnem 

bude zavedena nová měna [ÚV KSČ, fond 1453, sign. 1261/0/44, ka 113]. Referenti 

dostali za úkol bedlivě sledovat situaci a nálady obyvatelstva ve svém okrese a řádně 

podávat zprávy o situaci ústřednímu výboru. 30. května v 18 hodin pak předseda vlády 

Viliam Široký v Československém rozhlase oficiálně oznámil rozhodnutí strany a vlády o 

opatření o zavedení měnové reformy. Tutéž informaci si pak následující den mohli čtenáři 

přečíst v nedělním Rudém právu [Rudé právo 1953], které mimo jiné otisklo celý text 

Zákona o peněžní reformě a také text Směrnice ministra financí o způsobu provedení 

peněžní reformy. 

 

3.3.2.1. Předtucha reformy 

 

Jednou z událostí, která zavdala příčinu předtuchám obyvatelstva o reformě, bylo 

usnesení vlády, jímž bylo stanoveno, že platy nebudou vypláceny jen jedenkrát za měsíc, 

nýbrž ve dvou termínech, tedy v první a druhé polovině měsíce. Pracujícím byla tato 

úprava vysvětlena tak, že je třeba rozložit platy k rovnoměrnému plnění pokladního plánu, 

ale ve skutečnosti šlo o to, aby záloha za květen vyplacená ve staré měně mohla být 

obyvatelstvem použita k nutným nákupům, ovšem doplatek pak měl být vyplacen v měně 

nové.  

Tento přesun výplatních lhůt nebyl podnikům a jejich zaměstnancům řádně 

zdůvodněn, a proto se šířily fámy, že dojde k uvolnění vázaného trhu a k tajně 

připravované měnové reformě. Řeči mezi lidem o chystané měnové reformě byly živeny 

tím, že nebylo řádně vysvětleno rozdělení výplatních termínů (které bylo v nezvyklou 
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dobu, tj. 15. – 20. května) jako technické opatření, ale ani to, že se někde vyplácí záloha 

několik dnů po měsíčním vyúčtování. To si občané vysvětlovali jako vnucování peněz před 

nějakým chystaným opatřením, což vyvolalo vzrušení a zažehnutí pochybností, které vedly 

k pociťované nejistotě, zmatenosti a tušení reformy. Nastalo tak hromadné vybírání (ale i 

vkládání) vkladů ze spořitelen, hromadné utrácení, tvořily se fronty před obchody a nastala 

nákupní horečka [ÚV KSČ, fond 1453, sign. 1261/0/44, ka 113; AMV N 1 – 160/7]. 

Nákupní horečky na mnoha místech republiky lze považovat za ukazatel toho, že lidé měli 

nedůvěru vůči státem podávaným informacím a věřili spíše fámám, tedy v konečném 

důsledku se raději jistili.  

Stranu takovéto fámy znepokojovaly, a proto se je snažila usilovně vyvracet. 

Ústřední vedení prací k provedení měnové reformy, ustavené 17. května 1953, mělo za 

úkol monitorovat situace ve spořitelnách, obchodech a bankách. Ministerstvo financí 

rozeslalo telegrafy finančním referentům všech krajů s následujícím textem: „Se zřetelem 

na pověsti, které vznikly v některých místech, Tě prosím, abys nám během dneška podal(a) 

zprávu o situaci na trhu zboží a peněz“ [Jirásek – Šůla 1992: 49]. Situační zprávy pak 

popisovaly, jak jsou klienti k prohlášení spořitelen, že reforma nebude, značně nedůvěřiví. 

Rovněž se z těchto zpráv dozvídáme, že se 18. května 1953 začaly mezi obyvatelstvem 

šířit zvěsti o uvolnění vázaného trhu, o zrušení potravinových lístků a o chystané reformě. 

Propukala nákupního horečka, tvořily se fronty před obchody, lidé vybírali vklady a 

spláceli úvěry [ABS, fond A2/1, sign. 499; ABS, fond 305, sign. 305-231-8]. Například 

v závodě Tatra na Smíchově se roznesly zprávy, že zaměstnanci obdrží plat na větší 

období, aby si mohli nakoupit za staré ceny, případně že výplata již bude v nové měně 

[Jirásek – Šůla 1992: 50]. „(...) mezi lidem se hovoří, že od 1. června bude měnová 

reforma, že nebudou platit peníze, neboť zaměstnanci tiskárny na bankovky jsou již 14 dnů 

internovaní a tisknou nové peníze, dojde k výměně peněz v poměru 1:10, někdo tvrdí 

1:100“ [Jirásek – Šůla 1992: 50]. V některých fámách se dokonce objevoval poměr 1:1000 

[Jirásek – Šůla 1992: 51]. 

Strana si byla vědoma závažnosti situace, a proto se rozhodla pro dezinformační 

akce, tj. místní národní výbory dementovaly informace o měnové reformě, tvrdily, že není 

třeba míti obavy před měnovou reformou atd., a to dokonce i mezi svými vlastními řadami. 

Široká veřejnost ubezpečení oficiálních zpráv nevěřila a peníze utrácela, jenže věrní 

komunisté všechny fámy odmítali a věřili straně a na svou důvěru vloženou do strany 

následně doplatili, neboť oproti ostatním, kteří fámám uvěřili a své peníze utráceli, byli 

znevýhodněni [Pernes 2008]. I z tohoto důvodu se našli odpůrci reformy i mezi členy KSČ. 
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Fámy si tak nacházely svoji cestu dále – „byla rozšířena fáma, že je dobré směňovat 

bankovky vyšších hodnot za státovky, které prý měnová reforma nepostihne [Jirásek – 

Šůla 1992: 58]. V olomouckém kraji se rozšířily zvěsti, že se bude platit jen rubly. Ceny 

zboží se prý zvýší a platy budou k 1. červnu sníženy o 20 % [Jirásek – Šůla 1992: 59], o 

přechodu na rubly kolovaly fámy i v Ostravě [ÚV KSČ, sign. 1261/0/44, ka 114]. Zvěsti se 

šířily i na menších městech [srov. Novák 2014], kde rovněž docházelo k nákupním 

horečkám, frontám před obchody a šíření fám o chystané reformě. V Českých 

Budějovicích se tvrdilo, že jsou již natisknuty nové peníze, další fámy říkaly, že to jsou 

rubly, případně také že dojde k citelnému zdražení atd. [Pernes 2008: 86; ÚV KSČ, fond 

19/13, sign. 258]. V Hradci Králové se šířila šeptanda, že měnová reforma bude k 22. 

květnu a že každý občan dostane pouze 500 Kčs. Stranické informace z Hradce Králové 

také potvrzují, že klienti vybírají hotovost, ale odpoledne ji znovu vkládají. V Brně se 

šířilo, že bude zrušen lístkový systém a ceny budou zvýšeny, navíc i zde tušili měnovou 

reformu. 

Zvěsti o měnové reformě lze v archivních materiálech vysledovat již v roce 1952 

[ÚPV-T 298/2/7, ka 588]. Tehdy se například vyskytovaly v ústeckém kraji. V dopise dr. 

Gregora z 28. března 1952, kterým informoval ministra financí, stojí, že na poradě 

finančních referentů ústeckého kraje v Teplicích se sice mluvilo o rozpočtu a dalších 

finančních záležitostech, ovšem zajímavějším poznatkem bylo to, že jeden ze zaměstnanců 

státní banky v Chomutově se v diskuzi zmínil, že v jeho obvodu vypukla panika, neboť se 

mezi občany hovoří o měnové reformě, která by prý měla nastat k 1. dubnu 1952. Zvěsti o 

měnové reformě dále kolovaly v Ústí nad Labem, ty tvrdily, že k měnové reformě má dojít 

1. března 1952. Důvod vzniku těchto fám lze spatřit v tom, že zaměstnanci národních 

podniků si pro inventury vypůjčovali sčítací stroje, ovšem roznícené obyvatelstvo 

konstruovalo fámy. Mimo měnové reformy kolovaly zvěsti i o přechodu na rubly, nadto 

také docházelo k nákupním horečkám, přičemž bylo například hlášeno, že margarín je 

vyprodán. 

V květnu 1953 se v jihočeském kraji objevila šeptanda, že se připravuje měnová 

reforma a jsou již natištěny nové peníze, prý rubly. Straníci měli za to, že tyto pověsti jsou 

šířeny zahraničním rozhlasem, ale v pověstech spatřovali důsledek toho, že nebylo všem 

pracujícím řádně vysvětleno vládní usnesení o výplatách záloh na mzdy. O jihočeské 

šeptandě se lze dočíst například ve zprávě ředitele krajské pobočky státní banky Karla 

Podlahy, který toto své zjištění zaslal tajemníkovi Jihočeského krajského výboru [Petráš 

2005: 147].  
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Zvěsti o příchodu měnové reformy se nevyhnuly ani Slovensku. 25. května 1953 

zorganizovala krajská správa Žilina průzkum mezi veřejností, aby bylo zjištěno, nakolik se 

rozšířily „nepravdivé zprávy“ o měnové reformě. Zjištěním se ukázalo, že se krajem šíří, 

že počínaje prvním červnem dojde k měnové reformě, že ztratí platnost body na odběr 

textilií a jiného vázaného zboží, také budou zrušeny odběrné lístky na potraviny a vše 

půjde koupit na volném trhu, jenže to bude o dost dražší. Stejně tak bylo zachyceno, že 

v krátké době nastane výměna platidel, které jsou nyní tištěny v Maďarsku, častokráte se 

tvrdí, že československá měna bude zrušena a bude se platit výhradně rubly [ABS, fond 

305, sign. 305-231-8]. 

 

3.3.2.2. Po měnové reformě 

 

Po měnové reformě bylo nutno uspořádat přesvědčovací kampaň, aby lidé uvěřili 

správnosti zavedení reformy. Pro policejní aparát byly události po vyhlášení měnové 

reformy náročné a ačkoliv propaganda Rudého práva své čtenáře ujišťovala o klidném a 

pozitivním přijetí měnové reformy všemi pracujícími, na několika místech republiky 

vypukly stávky a demonstrace. Kampaň strany se před oficiálním vyhlášením snažila 

zamezit panice, která byla živena fámami. Stranické Rudé právo [Rudé právo 1953] tak 

přinášelo dezinformace o tom, že lid je pln optimismu a vyjadřuje svůj souhlas, ovšem o 

demonstracích a stávkách v něm nebylo ani zmínky. Tisk obhajoval peněžní reformu jako 

nutnost k rozvoji národního hospodářství, ke zvýšení kupní síly koruny a k upevnění jejího 

kurzu. Následující dny po zavedení reformy Rudé právo přinášelo články o tom, že 

měnová reforma je významným mezníkem a pracující změnu kvitují s naprostým 

souhlasem a uspokojením, neboť v ní vidí velký krok kupředu při rozvíjení socialistické 

výstavby. Dočítáme se dokonce o tom, že ústřednímu výboru chodí chvalitebné dopisy a 

telegramy občanů, vyjadřující naprostý souhlas s reformou a projevující straně plnou 

důvěru. Význam peněžní reformy je důležitý i pro to, psalo Rudé právo, neboť je to rána 

pro kapitalistické živly, spekulanty a sabotéry, kteří se přiživovali na úspěších pracujícího 

lidu, který nyní už nebudou moci okrádat.   

Skutečnost ale byla mnohdy jiná. Lidé vyjadřovali nesouhlas s měnovou reformou 

a to mnoha způsoby – například byly šířeny letáky, většinou ručně psané (např. Dělníci 

máte zbraně – stávka), méně se pak vyskytovaly protistátní nápisy, ale také i několik 

anonymních dopisů zaslaných funkcionářům strany. Členové strany pak nespokojenost 

vyjadřovali tak, že odevzdávali legitimace či si odhlásili stranický tisk [Bárta 2004: 63]. 
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Odpor byl znatelný i ve slovních projevech, lidé pronášeli protistátní řeči například ve 

frontách, restauracích, na ulicích atd. Strana si byla vědoma toho, že dojde k různým 

projevům nesouhlasu, a proto zaúkolovala své členy, aby ústředí podávali pravidelné 

informace o náladách obyvatelstva, rovněž zjišťovali případné šíření protistátních letáků, 

nápisů, anonymních dopisů, sledovali i kolování „poplašných“ a „nepravdivých“ zpráv.  

Jako způsob adaptace na nastolenou sociální změnu tak lze, řečeno s Mertonem 

[2007], vysledovat (1) konformismus, neboť část obyvatelstva se ztotožnila s nově 

nastolenou situací, přičemž důkazem mohou být chvalitebné řeči pronášené na členských 

schůzích41; (2) inovatismus, tedy akceptování změny, ovšem s námitkou ke způsobu její 

aplikace, zde mohou být příkladem obavy občanů o sociální zabezpečení či stížnosti na 

nedostatek určitého druhu zboží na pultech obchodů42; (3) ritualismus, kdy jedinci danou 

změnu vnitřně nepřijali, ovšem navenek ji schvalovali a konečně (4) rebelii, neboť mnozí 

jedinci otevřeně nesouhlasili s danou sociální změnou a ani se způsobem, jimž byla 

provedena (příkladem mohou být četné demonstrace a stávky na mnoha místech 

republiky). 

 Konkrétními příklady adaptace na sociální změnu, kterou reforma přinesla, mohou 

být např. různé nápisy proti zřízení či proti straně, které byly psány na zdi či do telefonních 

seznamů. V okrese Toužim se na státní silnici objevil nápis „Komunisté jsou vaše neštěstí, 

komunistům smrt“. Šířilo se i několik letáků, například v okrese Kraslice jeden z nich 

vyzýval k povstání po vzoru Plzně, neopomněl pak dodat, že republiku čeká jen bída a 

hlad. Ve Žďáru nad Sázavou byl objeven plakát s roztrženými bankovkami s nápisy o 

soudruhu Zápotockém, o tom, že měna je pevná, to že je komunistická pravda a pod tím 

byl vzkaz „Rodná strano, nažer se!“ Letáky se šířily i na jiných místech republiky. Dalším 

projevem nesouhlasu byla kytičková provokace, tj. připnutí karafiátu na klopu [ÚV KSČ, 

fond 19/13, sign. 257].  

Po 1. červnu se v Praze 14 šířila fáma, že si lidé mají ponechat potravinové lístky 

                                                             
41 Například soudružka na členské schůzi v Ostravě pronesla, že: „Včera jsem si při rádiu i poplakala, protože 
jsme ušetřili 15 000 Kčs dceři na nábytek a dnes za to dostanu jen pár korun, jelikož peníze jsme uložili až 
v posledních dnech. Dnes však už jsem veselá, protože vím, že nábytek si mohu koupit při poctivé práci 
daleko dříve, hlavní na tom je to, že toto opatření postihne ty, kteří měli peněz daleko více a mnohdy i 
z nepoctivé práce“ [ÚV KSČ, fond 19/13, sign. 150]. 
42 Na informačních schůzkách v podnicích pracující někdy vyjadřovali i pochopení, ovšem namítali, že jim 
reforma měla být oznámena dříve či si stěžovali, že nedostali slíbenou zálohu za měsíc květen ještě ve staré 
měně, případně vyjadřovali značné obavy o svých mzdách [ÚV KSČ, fond 1453, ka 114]. Dalším příkladem 
mohou být různé stížnosti občanů na nedostatek určitého druhu zboží, nejčastěji masa, másla, cukru či 
margarínu. Občané se častokráte ve své podstatě nezajímali ani tak o měnovou reformu jako takovou, lze říci, 
že ji do jisté míry akceptovali, ale nelíbilo se jim její provedení, tedy například logisticky nezvládnuté 
zásobování obchodů či nedostatečná organizace informačních schůzek k měnové reformě. 
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na červen a nezničit je, také bylo znatelné roznášení fám proklamujících, že pracující 

nedostanou výplatu [ÚV KSČ, sign. 1261/0/44, ka 114]. Co se týče nových cen, lidé k nimi 

byli nedůvěřiví, neboť se odlišovaly od těch, které uváděl tisk. Problém byl v tom, že ceny 

uvedené tiskem byly za zboží nízké kvality, což ovšem čtenářům vůbec nebylo vysvětleno. 

Nedůvěru a nespokojenost přiživovaly i zvěsti, že přestože nyní budou plné obchody zboží, 

pro nízké mzdy nebude za co kupovat [ÚV KSČ, fond 19/13, sign. 257]. 

Nálada obyvatelstva byla ostře sledována před i po zavedení měnové reformy. Jsou 

zachovány zprávy o vývoji nálad v jednotlivých krajích, ty byly tehdy přísně tajné. 

Dozvídáme se z nich, že obecně byla nálada mezi obyvatelstvem buď nepříznivá, nervózní, 

napjatá, nebo dobrá a klidná. I po dezinformačních kampaních se nadále šířily fámy, které 

měly živnou půdu v nespokojenosti pracujících se zásobováním volného trhu. Navíc 

existovala značná nespokojenost s tím, že obyvatelstvo se neustále potýkalo s absencí 

nějakého zboží na pultech obchodů, z čehož bylo nespokojené a vybíralo v hotovosti 

peníze, aby je bylo možno okamžitě použít, kdyby se zboží náhodou objevilo. 

Referenti krajských výborů dostáli svým závazkům a pravidelně informovali 

vedení strany o stavu a náladách obyvatelstva ve svém okrese [ÚV KSČ, sign. 1261/0/44, 

ka 113]. Z těchto informačních zpráv se můžeme dozvědět, že například v závodech 

v Praze byly zachyceny tajné zprávy a hesla, ve Vítkovicích se nepracovalo, vznikaly 

nepokoje, šířily se zprávy, že se po pracovní době bude demonstrovat. Na Turnovsku 

nepracovala mládež a ostentativně chodila s červenými karafiáty v klopě. Ve Vimperku 

přestaly pracovat závody, pracující lid vyšel do ulic. Demonstrovat se chystali i studenti 

pražské architektury, ale milicemi byli rozehnáni. V některých krajích byl klid, v jiných 

naopak vůbec. V závodech se konaly informační schůzky, kde někteří pracovníci, dle 

stranických hlášení, často vedli demagogické řeči, šířili nedůvěru ke straně a k opatření.  

Téměř ve všech krajích se šířilo, že na mnoha místech republiky vypukly stávky, 

zejména v Praze, Plzni a v Ostravě. V obci Kuřim a Žebětín (Brněnsko) se šířilo, že nové 

peníze budou kolkovány. Nadto se objevovaly zprávy, že brzy dojde určitý druh zboží – 

většinou sádlo, maso, cukr – nebo že zboží je dostupné pouze dočasně. Objevily se i 

názory, že zboží je vystaveno pouze na ukázku, aby byli lidé klamáni. 

Projevy nesouhlasu na mnoha místech přerostly do demonstrací a stávek. Důvodem 

byly mzdové a sociální požadavky, opožděné výplaty záloh mezd a také nespokojenost 

s výměnným kurzem. Demonstrace a stávky byly stranou považovány za silné selhání 

bezpečnostního aparátu [srov. Bárta 2004; Blažek 2014]. Při demonstracích v Plzni, kde se 

demonstrujícím dokonce podařilo vyvěsit portrét Edvarda Beneše na radnici, se šířila fáma, 
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že večer přijedou Američané [Jirásek – Šůla 1992: 103]. Tuto nadějnou fámu lze 

interpretovat jako přání šiřitelů o konci tehdejšího politického zřízení. V Plzni se podařilo 

vyvolat nespokojenost (dle strany) falešnými informacemi o zásadách měnové reformy, 

například se šířily dezinformace o tom, že budou kráceny normy a platy [ÚPV-T 298/2/7]. 

V Plzni nadále došlo k několika zatčením a protagonisté byli později odsouzeni mimo jiné 

i za „lživé“ výroky proti reformě a šíření zvěstí o vysokých cenách, o následném zdražení 

či o tom, že je chudoba a lidé nemají co jíst [ABS, fond H 193; ABS, fond A2/1, sign. 

1586; příp. srov. Bárta 2004]. V bílinských závodech se šířila fáma, že proti komunistické 

vládě povstala jižní Morava. V Třebíči se říkalo, že Gottwald byl zavražděn. Podobných 

dohadů kolovala celá řada, například že bylo vyhlášeno stanné právo [Jirásek – Šůla 1992: 

117], v Ostravě se údajně střílelo do dělníků. V Michalovcích šeptanda přinesla informaci 

o tom, že byl zorganizován útok na Antonína Zápotockého, jenž je po atentátu těžce raněn 

[Jirásek – Šůla 1992: 118]. Zprávy o stávkách na jiných místech republiky podněcovaly 

další občany. Tak například ve Vimperku kolovaly fámy, že ve Strakonicích měla být 

údajně stávka násilně potlačena a někdo byl zatčen, demonstrující ve Vimperku pak mimo 

jiné křičeli heslo „Pusťte uvězněné ze Strakonic“ [Blažek 2014: 360]. Zde je vidět, že 

zprávy o situaci v jiných městech měly značný vliv na jednání občanů na jiných místech 

republiky, fámy o stávkách v jiných závodech dávaly závdavek pro započetí stávek 

v různých krajích. V okrese Tišnov byla zachycena fáma, že v souvislosti s měnovou 

reformou spáchalo třicet lidí sebevraždu [AMV, N 1-160/7]. 

Důvody stávek a demonstrací pak byly stranou spatřovány v nedostatečné masově-

politické práci výborů, v nedodržování stranické disciplíny, ve špatném organizování 

výměny peněz, také byl kritizován váhavý postoj veřejné bezpečnosti, která nedokázala 

zastavit počínající demonstrace atd. Podle hlášení ministerstva národní bezpečnosti 

stávkovalo v průběhu reformy 129 závodů [ABS, fond A2/1, sign. 122], přičemž 

v informačních zprávách o průběhu měnové reformy z národních výborů vidíme, že 

většinou byli demonstrující označováni za kulaky, národní socialisty, bývalé živnostníky, 

obchodníky či soukromé zemědělce. 

I několik týdnů po měnové reformě se šířily zvěsti jí se týkající. Například se 

objevovaly fámy o padělání bankovek. Mezi obyvatelstvem kolovaly zvěsti o 

stokorunových bankovkách, které měly být falešné, v důsledku pak měly být staženy 

z oběhu a zneplatněny. Dopis s touto zprávou byl 31. července 1953 adresován náměstkovi 

ministra financí Dolanskému od jistého Kováčika. Ten objasňuje, že nové bankovky z roku 
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1953 neobsahují žádný podpis vládního činitele, což může být matoucí. Takováto fáma se 

však šířila ihned po zavedení reformy např. v Brně [ÚV KSČ, fond 19/13, sign. 257; 

AMV, N 1-160/7] a bylo z ní často usuzováno, že bankovky nebudou příliš dlouho platit. 

Původ zvěsti pak Kováčik spatřuje v nepřátelské propagandě, navíc se obává, že by fámy 

mohly mít negativní dopad na oběh bankovek. Lidé věřící těmto fámám se bankovek chtěli 

zbavit, takže sebemenší nákup platili stokorunou. Také se snažili bankovky vyměnit a 

odmítali je při zálohách na mzdy. Tyto nepodložené zvěsti vyvolaly značný rozruch, což u 

strany podnítilo obavu ohledně toho, že by situace mohla uškodit hospodářství.  

K této zprávě je přiložen opis zpráv došlých z jiných bank, v nichž se zaměstnanci 

dotazují, jak odlišit bankovky pravé a falešné a jak celou situaci řešit. Například pobočka 

v Jihlavě 20. července 1953 zaslala zprávu, že v kraji kolují řeči, že jsou z ciziny zasílána 

papírová platidla, a navíc sama banka upozornila na případy, kdy bankovky měly odlišnou 

barvu. Pobočka v Nitře v dopise z 25. července 1953 informovala, že se v okrese šíří 

panika ohledně falešných stokorun, které v důsledku mají být zneplatněny, navíc je velká 

poptávka po drobných penězích. I pobočka okresu Vráble dne 25. července 1953 psala, že 

občané ve zvýšené míře platí stokorunovými bankovkami, protože slyšeli, že budou 

zneplatněny. Z toho důvodu se jich chtějí zbavit a platí jimi malicherný nákup, navíc ani 

zaměstnanci nechtějí výplatu mzdy v těchto bankovkách [ÚPV-T 298/2/7]. Výskyt 

falzifikátů bankovek, nejprve stokorunových, poté padesátikorunových, lze dle archivních 

materiálu doložit až od září 1953. Existovalo tak několik hodně zdařilých falzifikátů, ručně 

malovaných akvarelem [AMV, H1/1-271-16].  

Další fámy hovořily o tom, že bude následovat další měnová reforma nebo také že 

nová měna je pouze dočasná [ABS, fond 305, sign. 305-231-8]. Jistá paní z Martina šířila, 

že nové peníze, které se nyní dávají do oběhu, budou platné jen tři měsíce. To zapříčinilo, 

že před obchody se opět tvořily fronty a lidé kupovali základní potraviny. V kraji Žilina se 

mezi pracujícími šířilo, že v Čechách – na Ostravsku a v Brně – jsou nepokoje, výtržnosti, 

které musely být potlačeny tanky a mimo jiné přišla o život jedna osoba. Zprávy o 

zastřelení se v kraji Žilina šířily vícekrát. V Púchově bylo šířeno, že v Čechách se prý 

horníkům vyměňují peníze do 50 000 Kčs v poměru 1:1, ostatním pracujícím v poměru 

1:3. Další informace tvrdila, že v červnu a dalších měsících se bude vyplácet mzda v kurzu 

50:1. Navíc údajně měli příslušníci veřejné bezpečnosti a armády lepší kurz, tedy 

příslušníci VB mohli směňovat do 900 Kčs v poměru 1:5, armáda v tom samém kurzu až 

do výše 5 000 Kčs [AMV, N 1-160/7]. Často se objevovaly informace o tom, že v Praze je 

stanné právo, české závody stávkují a některá města se ocitají v nepokojích. V Čáslavi i 
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v prosinci 1953 kolovala šeptanda, že bude zavedena nová měnová reforma a stávající 

koruny budou měněny za rubly [ABS, H 1/1-271/18].  

 

3.3.3. Informační vakuum kolem Černobylu 
 

Výzkum veřejného mínění z roku 1988 o hromadných sdělovacích prostředcích a 

Rudém právu ukázal, že prakticky každý druhý občan nad 14 let občas sledoval některý ze 

západních sdělovacích prostředků. Velká část veřejnosti se pak dozvídala o informacích 

podávaných těmito prostředky od někoho známého [Ústav 1989]. Téměř třetina občanů 

pak v 80. letech sledovala západní televizi (zvl. rakouskou), stejný počet pravidelně 

poslouchal západní rozhlas, a to především z toho důvodu, aby mohl porovnávat 

informace. 

Po výbuchu jaderného reaktoru v Černobylu byla ze strany režimu snaha o zatajení 

veškerých informací týkajících se havárie. První zpráva se v československých médiích 

objevila až tři dny po samotném výbuchu, tedy až v nočních zprávách 29. dubna, čtenáři 

Rudého práva si ji mohli přečíst až 30. dubna ráno. I poté ovšem následovala série 

zamlžených, neúplných informací nejen o havárii jako takové, ale i o (případném) 

nebezpečí zvýšené radioaktivity na území ČSR. Čtenáři se dočítali, že na našem území 

radioaktivita rozhodně zvýšená není a není tak nutné se čehokoliv obávat. Vzhledem 

k tomu, že oficiální zpravodajství více informací nepřinášelo, lidé nevěděli, co dělat. Po 

několika dnech, kdy se režim rozhodl jadernou katastrofu přiznat, československé 

sdělovací prostředky hodnotily situaci jako vůbec ne tak dramatickou, jak ji prezentovala 

západní média, a československým občanům západní hodnocení situace podávaly jako 

antisovětskou hysterii, protisovětskou kampaň či snahu Západu o šíření paniky mezi 

socialistickými občany.  

Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění týkajícího se černobylské havárie 

[Ústav 1986] poukazuje na obavy občanů z neinformovanosti, které se projevovaly např. 

v jejich dopisech redakcím, v nichž si stěžovali na nedostatek, neúplnost a neaktuálnost 

informací. Na jihu Čech docházelo k šíření letáků rakouskými studenty (o zvýšené radiaci, 

o tom, jak se v takové situaci chovat), kteří tak poskytovali pravdivé informace o havárii. 

Občané si navíc informace obstarávali jinde, např. v polském a maďarském tisku [Vaněk 

1996: 80–86]. Takto se k nim ovšem dostávaly protichůdné informace – západní média 

podávala naprosto odlišné informace, než která poskytovala ta československá. Občané 
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Československa tak stáli mezi dvěma póly informací a nevěděli, jak se zachovat a čemu 

věřit, čímž nastaly příhodné podmínky pro vznik fám. Chyběly jim zdravotnické pokyny a 

informace, jak se v takovýchto situacích zachovat. Z naprosté neinformovanosti se 

v prvních týdnech vyskytly případy přiotrávení se jodovými preparáty [Vaněk 1996: 80–

86] a až 44 % občanů z vlastní iniciativy podnikalo různé kroky, které je měly chránit před 

radioaktivním spadem (omezovali spotřebu mléka a zeleniny, zvýšili osobní hygienu, 

omezili trávení volného času venku a v přírodě) [Ústav 1986]. 

V červnu 1986 bylo pro vnitřní potřebu strany provedeno výzkumné šetření 

ohledně toho, jakými cestami pronikaly k občanům informace týkající se jaderné havárie. 

Cílem šetření bylo zjistit, zda se občané o této věci informovali ze západních sdělovacích 

prostředků a jak se veškeré jimi zjištěné informace promítli do veřejného mínění. 

Předmětem výzkumu pak byly názory na zdroje informací o havárii, názory na 

„dezinformace“ šířené západními sdělovacími prostředky a konečně pak názory na situaci, 

kterou havárie v ČSR vyvolala.  

Na otázku, jak se občané dozvěděli o havárii, 44 % respondentů odpovědělo, že 

z československých médií, 17 % z těch západních, přičemž více jak třetina respondentů 

byla na událost upozorněna v neformální ústní komunikaci se svými známými či přáteli 

(33 %) [Ústav 1986: 5]. Až dvě třetiny respondentů v prvních dnech po havárii některým 

informacím z domácího tisku nevěřily [Ústav 1986: 12], což vedlo k jejich zvýšené 

nedůvěře v oficiální informace československých orgánů. Zvýšené užívání alternativních 

informačních kanálů šlo však očekávat, neboť za mimořádných situací je typické, že lidé 

vyhledávají informace z jiných zdrojů než obvykle. Výzkumníci pak právě zde 

identifikovali cestu, kterou se šířily „dezinformace produkované ideodiverzními 

centrálami“ [Ústav 1986: 8]. 

Zmiňovaný výzkum z června roku 1986 poukázal i na značnou nedůvěru občanů ke 

státem podávaným informacím, neboť mezi obyvateli stále přetrvávaly pocity 

neinformovanosti a obavy z jaderné katastrofy. Výzkumníci však získaná data 

interpretovali ve smyslu, že přetrvávající zneklidnění je dáno propagandistickým 

působením západních sdělovacích prostředků a lidmi, kteří je poslouchají a informace 

z nich pak šíří dále [Ústav 1986: 17]. Výzkum zjistil, že i na konci června 1986 (tj. skoro 

dva měsíce po havárii) přetrvávaly fámy a dezinformace týkající se havárie, odstraňování 

jejích následků, zvýšené radioaktivity či možných genetických změn. 

Samizdatový tisk komentoval situaci po Černobylu kriticky. Zdůrazňoval chybu 
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československých médií, že zapírala a neinformovala své občany o pravé podstatě věcí. 

Navíc československá televize vysílala reportáže z Ukrajiny, kde čile pracovali tamní 

zemědělci jako by se nic nedělo. Československý rozhlas přiznal, že mu do rádia volají lidé 

a kladou otázky, aby dostali odpověď na to, čemu nerozumí. V médiích vládní 

představitelé či hygienici kritizovali západní propagandistickou hysterii s omýváním ovoce 

a zeleniny. Jenže jak bylo možné státnímu aparátu a jeho informacím důvěřovat, když 

existovaly špatné zkušenosti, které zapříčinily, že obyvatelstvo často nikomu a ničemu 

nevěřilo, a především tomu, co přichází oficiálně, „shora“, a to v jakékoliv podobě.  

 

3.3.4. Shrnutí 

 

Tato kapitola zmapovala „poplašné“ a „nepravdivé“ zprávy, jak je strana nazývala, 

které kolovaly mezi občany v souvislosti s měnovou reformou v roce 1953 a v souvislosti 

s výbuchem jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986. V prvním případě ukázala, že 

značná část obyvatelstva tušila, že se k něčemu schyluje a na šířené fámy dala, neboť 

uvažovala v rámci referenčního rámce, který spoluformovala daná doba, ve kterém byla 

obsažena nedůvěra vůči státem podávaným informacím. O důvěře ve fámy svědčil jak 

nárůst vybírání úspor z bank, tak i znatelné zvýšení vykupování všeho možného zboží ve 

snaze získat něco víc než jen znehodnocené kusy papíru, kterými se staré bankovky po 1. 

červnu 1953 staly.  

V případě havárie v Černobylu nastolené informační vakuum vyvolalo nejenom 

obavy, ale zničilo důvěru, kterou ještě občan k režimu mohl mít. Nedůvěra k režimu jako 

takovému i k jím podávaným informacím se rapidně rozšířila českou společností [Vaněk 

1996: 80–86], což zapříčilo jak hledání alternativních zdrojů v zahraničních médiích, tak i 

to, že se tyto zdroje (Rádio Svobodná Evropa, Charta 77) dostávaly do širšího povědomí 

veřejnosti [Vaněk 2002: 256]. 

Veškeré kolující fámy v obou sledovaných příkladech vyjadřovaly ve světle 

oficiálních informačních zdrojů jak nedůvěru vůči státem podávaným informacím, tak i 

obavu občanů z blízké budoucnosti a rizik, které měnová reforma i situace po jaderné 

katastrofě přinášela, a sloužily tak jako náhradní zdroj hodnotných informací. V obou 

situacích byly fámy potvrzením nebo vykrystalizováním obecně sdíleného mínění či 

nálady obyvatelstva.  
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NAMÍSTO ZÁVĚRU: ONLINE MÉDIA JAKO ŠIŘITELÉ 

FÁM A KONSPIRACÍ?  
 

 

Ve vysoce informační společnosti, v níž žijeme, mají své nezastupitelné místo 

média, a to jak tištěná, tak stále častěji a masivněji online média. Právě s masovým 

rozšířením internetu vznikl ohromný online prostor pro publikační aktivity všeho druhu, 

například byl umožněn nárůst alternativních zpravodajských stránek nebo nezávislých 

zpravodajských blogů. Internet totiž svým rozmachem snížil možnost kontroly formy, 

obsahu i šíření komunikačního sdělení tradičním profesionálním a organizovaným médiím 

[Šmíd 2006: 8]. S jeho rozšířením vzrostlo očekávání svobodného vyjadřování názorů a 

zároveň přístupu k informacím, na kterých by bylo možné tyto názory stavět. A online 

alternativní média sehrála v tomto očekávání znatelnou roli, neboť mají neomezenou moc 

o čemkoliv informovat a následně tak i události ovlivňovat. Rapidní nárůst online médií, 

zejména pak alternativně zaměřených zpravodajských webů, vedl k diskuzím ohledně 

jejich vlivu na společnost zvláště v souvislosti s povahou a validitou informací.  

Diskuze se týkaly schopnosti internetu poskytovat všem bez rozdílu prostor k jimi 

předem vybraným informacím, přičemž je upozorňováno na to, že internet nemusí být 

oproti konvenčním médiím zdroj spolehlivý [Goldman 2008: 111–122; Sunstein 2008: 93–

110; Sunstein 2009]. Ačkoliv je na jednu stranu zvyšující se možnost výběru informací pro 

společnost obohacující, na stranu druhou se se zvyšující možností výběru zvyšuje 

omezenost poznání, a to především omezeným přístupem k vyváženým informacím 

z různých úhlů pohledu [Sunstein 2009]. Právě z neomezeného přístupu pramení obavy, že 

nezávislá online média jsou semeništěm různých konspiračních teorií a jiných 

patologických a nespolehlivých výpovědí, které v představě odpůrců alternativních online 

médií a zastánců regulace internetu ohrožují demokracii a společnost jako takovou.  

Ve věku internetu tak existuje nepřeberné množství možností pro kohokoliv, jak 

může produkovat informace a šířit je. Takovéto online mediální prostředí nabízí svým 

uživatelům ohromné možnosti participace – tedy v podstatě klíčový bod alternativních 

médií. Různé sociální sítě nebo blogy a další možnosti online interakce vytvořily 

z internetu jako takového nový komunikační systém [Castells 2009: 71]. Jeho stinnou 

stranou sice může být generování dezinformací, fám či klevet, tedy jakéhosi 

neinformovaného mínění a neověřených prohlášení, ovšem na druhou stranu se online 
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komunikací a alternativními portály otevírají možnosti pro produkci sdíleného vědění, 

které se vzrůstající tendencí imponuje tradičnímu, konvenčnímu, privilegovanému a 

expertně autorizovanému a institucionalizovanému vědění [Lievrouw 2011: 178].  

Alternativní média jsou definována skrze specifický sociální kontext, ve kterém se 

vyskytují. Většinou uspokojují určité potřeby společnosti a jejích členů, které jim 

z různých důvodů neposkytují jiné informační zdroje. Obsahem se dané typy médií odlišují 

tím, že předkládají odlišné pohledy na společenské události, tím pádem vůči sobě zastávají 

kritickou pozici. Nadto jsou jinak strukturovány a umožňují odlišnou míru participace 

občanů [srov. např. Atton 2002: 27, 103n]. Alternativní média tak poskytují alternativní 

obsah, který je zejména kritický [Sandoval – Fuchs 2010: 146], a to proto, že se častokráte 

týkají opomíjených společenských problémů, mají tendence zpochybňovat či konfrontovat 

dominantní společenské jednání.  

Konvenční média jsou vůči nezávislému online zpravodajství ostražitá a kritizují ho 

pro jeho údajný nedostatek novinářské profesionality a nedostatečné schopnosti řádně a 

spolehlivě ověřovat informace. Ovšem na druhou stranu jsou právě tato alternativní média 

považována za hlídací psy hlídacích psů demokracie [Cooper 2006]. A co víc, dnes se 

spekuluje o tom, že právě online nezávislé blogy a alternativní zpravodajské stránky jsou 

novou veřejnou sférou43 vytvářející veřejný prostor pro politické diskuze [Mortensen – 

Walker 2002: 249–279; Papacharissi 2002: 23], neboť názory občanů jsou vyjadřovány na 

mnoha blozích, sociálních sítích, diskuzních fórech, v diskuzích pod různými články na 

zpravodajských portálech atd., čímž jedinci svým způsobem participují na veřejných 

debatách, a tím pádem vytvářejí a formují veřejné mínění.  

Zásadní charakteristikou informací, které se vyskytují v alternativních médiích, je 

jejich neoficiální zdroj. Problém je, že pojmy neoficiální a oficiální zdroj jsou čistě 

politické, tedy určují, kdo má právo vyjádřit se k dané otázce z hlediska právního, nikoliv 

však morálního. Tyto druhy informací – fámy a konspirace (jak jsou některými 

označovány) – ubírají statut jediného pramene oprávněného vyjádřit se ke skutečnostem 

[Kapferer 1992: 19]. Určitým způsobem tento druh informací odráží nedůvěru v oficiální 

(konvenční) zdroje – slouží tak jako forma individuálního i kolektivního hledání informací, 

když oficiální informace nejsou k dispozici nebo jsou považovány za nedůvěryhodné, takto 

                                                             
43 V souvislosti s alternativními médii se objevuje pojem kontraveřejnost [Negt – Kluge 1993; Curran – Park 
2000], jíž tvoří jedinci, kteří jsou nakloněni alternativním zdrojům informací. Takováto kontraveřejnost 
poskytuje odlišné, alternativní vidění světa, a je v protipólu vůči dominantnímu společenskému řádu a 
ideologii.  
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lze na tyto druhy neoficiálních informací nahlížet jako na alternativní formu informací, 

jako na jakési improvizované informace [Shibutani 1966]. 

Velkou roli u dané problematiky sehrává důvěra, a to především důvěra ke státem 

či informačními monopoly podávaným informacím. Je-li důvěra v hlavní mediální zdroje 

na nízké úrovni, ať už z jakýchkoliv důvodů, například proto, že jsou kontrolovány 

ekonomickými i politickými zájmy svých vlastníků, zákonitě dochází k vyhledávání 

alternativních komunikačních zdrojů. Lidé si vybírají média podle toho, jakému podle nich 

lze věřit, a slábnoucí důvěra v ta konvenční je důvodem toho, proč se lidé obracejí jinam. 

Není totiž tajemstvím, že média jsou spojena s vládnoucí třídou a často tak píší v zájmu 

jejím než v zájmu veřejném.  

Tím se dostáváme k otázce, čemu a komu lze v dnešní době vůbec věřit. Na jedné 

straně tak stojí alternativní média s nedůvěrou v institucionální informační zdroje, které 

považují za nedůvěryhodné, zkreslené, v rukou mocných skupin prosazujících pouze 

vlastní zájmy oproti zájmům veřejným. Na straně druhé stojí konvenční mediální prostředí, 

jež to alternativní očerňuje a vidí v něm semeniště fám, dezinformací a konspiračních 

teorií.  

Problematický uzel diskuze o alternativních médiích a alternativních informacích 

tkví v tom, zda takováto média regulovat, zda jsou nebezpečím pro demokracii a 

společnost, či naopak zda by měla být obhajována a brána na zřetel jako svébytný 

informační zdroj. Například David Coady [2012] přichází se zajímavým vysvětlením 

špatné pověsti alternativních informací (fám a konspirací), čímž je jejich hrozba pro 

demokracii. Vysvětluje ale, že fáma ani konspirace sama o sobě není žádnou hrozbou, 

hrozbou jsou pouze ti, kteří chtějí být informačním monopolem [Coady 2012: 103]. Pokud 

by byla oficiální média otevřená a upřímná, šíření fám a konspirací by bylo považováno za 

méně znepokojující a nemělo by tak špatnou reputaci [Coady 2012: 106]. Moderní 

označení konspirační teorie a konspirační teoretik je to samé jako v minulosti heretik a 

hereze, neboť slouží ke kastizaci a zesměšnění těch, kteří odmítají či zpochybňují 

ortodoxní nebo oficiální zprávy [Coady 2012: 106] a jejich současné obviňování ze 

šíření konspiračních teorií je podle autora intelektuálním honem na čarodějnice [Coady 

2012: 111]. Konspirační teoretik, vysvětluje autor, je prostě jen ten, který pro vysvětlení 

určitých událostí a jevů využívá teorii, v níž tyto jevy či události spojuje s určitými aktéry, 

vidí za nimi úmysl, nikoliv náhodu.  

Alvin Goldman [2008] analyzuje skutečnost, že konvenční média zažívají znatelný 
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úpadek jako výsledek soupeření s online zpravodajstvím, nezávislou blogosférou, čímž 

ztrácejí svůj vliv, což autor vnímá jako hrozbu pro demokratické rozhodování a zřízení 

jako takové. Je to proto, že v jeho očích tento druh médií podrývá profesionální 

žurnalistiku, neboť jim oproti konvenčním médiím chybí jakási vyváženost a nadto prý 

pouze parazituje na konvenčních médiích. Goldman tvrdí, že je potřeba nárůstu politických 

blogů a alternativních zpravodajských portálů věnovat pozornost. A to proto, že nahrazují 

konvenční média jako zdroj politických informací pro stále znatelnější množství voličské 

základny a proto, že podrývají hodnoty konvenčních médií. Coady ovšem blogosféru brání, 

blogosféra společnost obohacuje, například proto, že vede ke zlepšování demokratických 

praktik. Navíc i konvenční média jsou dnes již dostupná na internetu a přestože tištěná 

média ztrácí svůj význam, lidé čtou internetové zpravodajství i těchto konvenčních stanic. 

To znamená, že pokles čtenosti tištěných médií neznamená, že konvenční média ztrácí svůj 

vliv, ale je to znakem toho, že lidé využívají tato média na internetu. Goldmanovi rovněž 

vadí, že blogosféra není filtrována, myšleno ve smyslu, že informace nejsou vybírány a 

selektovány třetí osobou tak, jak je tomu zvykem u konvenčních médií. Internet tak 

dovoluje jakýmkoliv informacím zasáhnout velké množství lidí, prakticky každého na 

světě s přístupem k internetu. Na tom ale není nic špatného, protože filtrování zpráv, tj. 

vybírání informací určitými osobami, je podle mnohých v podstatě formou cenzury, která 

zabraňuje svobodě vyjadřování [srov. např. Posner 2005: 10]. To, že existují instituce, 

struktury nebo mechanismy, které pomáhají občanům v získávání politicky relevantních 

informací, je důležitou součástí demokratického systému, obhajuje Goldman [2008: 112] 

nutnost selekce informací a zveřejněných zpráv. Konvenční média jsou tím pádem jediným 

médiem, které může nalézat politické pravdy a přinášet je veřejnosti [Goldman 2008: 112]. 

Když tyto pravdy veřejnosti sdělí, veřejnost se stává politicky informovanou, a tím pádem 

o to více schopnou reflektovat politická rozhodnutí a vyvozovat z nich důsledky. 

Do diskuze vstoupil i Richard Posner [2005: 10], podle něhož blogování 

v současnosti nahrazuje konvenční žurnalismus jako zdroj a kanál šíření informací. Posner 

rozvíjí názor, že blogování jako médium politické komunikace a diskuze o ní není o nic 

horší pro vytváření a formování veřejného poznání a vědění než konvenční média. 

Goldman si sice stěžuje na neprofesionalitu blogerů a neprofesionálních novinářů, navíc 

podle něj dokonce blogosféra podrývá novinářskou profesionalitu [Goldman 2008: 118], 

ovšem problém tkví v již samotném adjektivu profesionální, protože každý, kdo je placen 

za něco, co vykonává, je ve své podstatě profesionálem. Konvenční novináři jsou placeni 

za to, co dělají, ale blogeři nikoliv [Coady 2011: 280; Coady 2012]. Coady oproti tomu 
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popírá, že by konvenční média byla zárukou pravdy a bezchybnosti, případně větší 

spolehlivosti, a že fakta jsou jimi lépe a více kontrolovaná a ověřovaná, jak to vidí 

Goldman. Poukazuje na to, že v odborném diskurzu mají konvenční média lepší pozici a 

jsou považována za spolehlivá, což je ovšem mylné přesvědčení. Pravda ale je, že přístup 

k většímu množství informací taktéž znamená přístup k většímu počtu dezinformací. 

Coady [2012] však oponuje názoru, že mají-li lidé přístup k většímu počtu dezinformací, o 

to větší je pak jejich důvěra v ně. Naopak poukazuje na to, že pokud bychom chtěli zamezit 

falešným či zkresleným informacím, nesměli bychom pak informovat vůbec o ničem, a 

přestože se někdy objevují falešné a zkreslené informace, dává to větší hodnotu těm 

pravdivým. Příjemci informací nejsou pouze pasivními konzumenty, kteří slepě přijímají 

to, co někde zaslechnou nebo si přečtou, ale jsou schopni racionální volby a rozhodovat se 

sami o tom, čemu uvěřit. 

Goldman zapřisáhle konvenční média brání a tvrdí, že je naprosto nezbytné a nutné, 

aby tato média byla užívána, a to zejména proto, že jsou filtrovaná. Tvrdí, že pouze tato 

média mohou pravdivě ověřovat informace a blogosféru považuje za parazita na 

konvenčních médiích [Goldman 2008: 114]. Blogosféra, tvrdí Goldman [2008: 114], není 

nezávislá na konvenčních médiích, protože jakékoliv uznání, důvěru, kterou mají z toho, že 

poukazují na nesrovnalosti podávané konvenčními médii, získávají právě jen díky tomu, že 

používají ověřování informací z konvenčních médií. Coady oponuje, že není pravdou, že 

by alternativní média byla na těch konvenčních závislá, to bychom museli říci, že stejně 

tak jsou konvenční média závislá na těch alternativních. Skutečností ale je, že dnes již 

neexistuje pouze čistě alternativní a čistě konvenční médium, poněvadž obě se navzájem 

potřebují a obě na sobě, řečeno Goldmanovými slovy, parazitují [Coady 2011: 288]. 

Nárůst četnosti blogosféry jako protivníka konvenčních médií je podobný nárůstu 

tištěných knih jako rivala manuskriptů, který s sebou přinesla technologie tisku v 15. 

století. Oba fenomény vedly k panice založené na myšlence, že citelný nárůst možnosti 

toho, co všechno si lidé mohou přečíst, vede k signifikantnímu nárůstu dezinformací, což 

následně vede k zvyšování počtu dezinformací, zkreslených informací či lží, kterým lidé 

věří [Coady 2011: 288]. Tehdy stejně jako dnes existovali lidé, kteří považovali filtrování 

informací za žádoucí cestu ochrany společnosti od lží. Tehdy se tomu snažil Vatikán 

zabránit tím, že si přivlastnil licenci na tištění veškerých knih [Eisenstein 2005], dnes je 

tomu tak, že se mnoho vlád snaží omezovat a řídit přístup k internetu [Coady 2001: 289].  

Zastáncem nutnosti regulace internetu, zejména alternativních médií a 

alternativních platforem pro jejich šíření, např. diskuzních fór, je Cass Sunstein [2008, 
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2009]. Ten tvrdí, že lidé na fórech vyhledávají informace podobné tomu, co je zajímá, což 

je ovšem logické. Jenže problémem podle něj je, že éra internetu umožnila snadné šíření 

falešných či zavádějících fám a konspiračních teorií o komkoliv a o čemkoliv. A ačkoliv je 

fáma stejně stará jako lidstvo samo, se vzestupem internetu se jí otevřel svět natolik, že 

tuto problematiku je nutné považovat za vysoce alarmující. Fámy a konspirační teorie (v 

jeho pojetí vždy falešné a slučované v jedno a to samé) jsou natolik závažné, že jsou 

hrozbou pro demokracii [Sunstein 2009: 14]. V tomto kontextu autor vyzdvihuje 

skupinovou polarizaci, jíž označuje myšlenku, že pokud se k sobě dostanou podobně 

smýšlející lidé, jejich debata skončí mnohem extrémnějším názorem, než který oba 

zastávali před onou debatou [Sunstein 2008: 99]. Fenomén skupinové polarizace má podle 

Sunsteina signifikantní důležitost pro současný mediální trh a sociální komunikaci jako 

takovou, protože různé skupiny s odlišnými identitami tím spíše komunikují pouze uvnitř 

své vlastní skupiny.  

Podle Sunsteina je konspirační teorie pokřiveným poznáním, produktem duševní 

poruchy jako je narcismus nebo paranoia [Sunstein 2008: 9; Sunstein 2009: 3]. Vznik 

konspirací autor spatřuje v tom, jak lidé získávají informace. Dnes totiž neexistuje možnost 

vše zažít na vlastní kůži či získávat informace vlastním přímým pozorováním, ale je nutné 

spoléhat se na informace z druhé ruky, na to, co nám sdělují ostatní, na limitované 

relevantní informační zdroje.  

Skupinová polarizace je lidská zákonitost, ale sociální kontext ji buď může zvýšit, 

nebo snížit, případně ji i eliminovat. Ve skutečnosti pak internet podle Sunsteina slouží 

jako zázemí pro extremismus, protože podobně smýšlející lidé svým uvažováním a 

diskutováním zextrémňují své názory, neboť neslyší (nečtou) opoziční názory. Vzhledem 

k tomu, že skupinová polarizace vede lidi k tomu, aby se silně drželi svých názorů 

v mnohem extrémnější podobě, a protože ve skupině jsou omezeny jiné sociální vlivy a 

jsou zde limitovány argumentační nástroje, existuje podle Sunsteina [2008: 102] důvod pro 

silné znepokojení. Jako příklad autor uvádí internetová fóra, na nichž se diskutuje o rasách 

nebo etnicitě a kde je pak důvod se obávat, že takovéto diskuze vedou ke zvyšující se 

nenávisti a sociálně podvratné formě extremismu. Sunstein se obává toho, že lidé bez toho, 

aniž by měli informace z několika úhlů pohledu, budou lpět na své vlastní skupině, kde se 

sdílí stejné názory, což vede k extremismu. Lidé by totiž měli být vystaveni i jiným 

názorům než pouze těm, jež zastávají oni sami, a to z důvodu ochrany před nepříznivými 

vlivy skupinové polarizace na individuální myšlení a sociální koherezi [Sunstein 2008: 
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102]. Skupinová polarizace je silně spjata s fenoménem, který Sunstein nazývá sociální 

kaskády, které se objevují, neboť lidé mají tendenci spoléhat se na to, co si myslí a dělají 

druzí. Pokud lidem scházejí informace, tíhnou k těm, které jsou jim podávány druhými. 

Sunstein se ptá, co lze udělat pro to, aby bylo sníženo riziko, že kaskády a 

polarizace povedou k tomu, že lidé akceptují falešné fámy, konspirace a dezinformace. 

Odpovídá, že lidé by měli být vystaveni vyváženým informacím a uváděním na pravou 

míru od těch, kteří znají pravdu (např. odborníků). Doufá, že budou nalezeny možnosti, jak 

zamezit škodlivému vlivu falešných fám a konspirací a že například sociální normy, a 

dokonce i právo bude mít na toto omezování vliv. Jako konkrétní možnost snižování rizika 

následně uvádí vkládání linků vedoucích na stránky obsahující opoziční názory, dále 

vládní podporu různých webových stránek nebo debatních fór o veřejných záležitostech 

mezi různě smýšlejícími občany. Dobře motivovaná vláda by totiž měla eliminovat 

konspirace, poukazovat na jejich nebezpečí, a tak zvyšovat sociální blaho. Nejpřímější 

odpovědí na nebezpečné fámy a konspirace je cenzura, tvrdí Sunstein, jenže ta je 

v otevřené společnosti nemožná, navíc vyvracet konspirační teorie může být i 

problematické, protože důsledkem upozorňování veřejnosti na konspirace může být i to, že 

se dostanou do širšího povědomí obyvatelstva. Dalším možným nástrojem je kognitivní 

infiltrace, tedy oslabování a ničení ideologie a stávajících názorů, které konstituují 

skupiny. Autor tak nabádá vládu, aby se anonymně či pod falešnou identitou infiltrovala do 

různých skupin tím, že v jejich diskuzních místnostech bude šířit své názory, a tím 

oslabovat a ničit ideologii a názory sledované skupiny [Sunstein 2008: 22; 2014:15]. 

Důvodem pro takováto radikální opatření je podle autora to, že některé alternativní 

informace, tedy i fámy a konspirační teorie, představují natolik závažné riziko, neboť 

podrývají demokratickou debatu a vytvářejí či produkují násilí.  
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SHRNUTÍ 
 

 

Tématem dizertační práce byla proměna fámy jako druhu neoficiální informace v 

historicko-sociologické perspektivě. Pokusili jsme se zachytit proces, v němž se fenomén 

fámy historicky proměňoval, a to jak z hlediska obsahu, tak i významu a společenského 

hodnocení. Práce se tedy zaměřila na to, kde a jak se pojem fáma objevil, co znamenal 

původně a jak se představa o fámě historicky proměňovala.  

V kapitole o fámě jakožto objektu vědeckého zájmu bylo ukázáno, že výzkum fám 

byl v první polovině 20. století záležitostí spojenou s psychologií, popřípadě s forenzní 

psychologií či sociální psychologií. Zájem se točil kolem jedince a jeho schopnosti 

zkreslovat informace, přičemž velkou roli hrála míra percepce, paměť i forma šíření, tedy 

řetězovité šíření od jedince k jedinci, v němž je informace každým dalším šířením více 

zkreslována. Fáma byla zkoumána experimentálně, tedy jako špatně namířená, zkreslená 

informace. Jenže laboratorní experimenty se postupem času ukázaly být jako nedostačující, 

neboť způsob, jakým jimi byla fáma pojímána, nutně vedl k omylu či k chybě.  

Sociologicky zaměřený přístup laboratorní výzkumy fám z první poloviny 20. 

století kritizoval, neboť o skutečných příčinách vzniku, důvodech šíření ani jejich 

důsledcích naprosto nic nevypovídaly. Jednou z mnoha výtek byla fiktivnost a umělá 

zkonstruovanost experimentů, které již z podstaty nemohly o těžko uchopitelném jevu 

vypovědět nic. Fáma tak začala být nahlížena jako projev obav pramenících ze sociálního 

kontextu, tedy z pocitů nejasnosti či zmatenosti týkajících se společenských událostí či 

jevů. Důležitá byla kolektivní interakce, skrze níž se fáma šíří jako produkt kolektivní 

racionální diskuze se snahou nalézt odpovídající fakta související s nejistotou či nejasností, 

se snahou o kolektivní řešení problému.  

Fáma je jako informace přenášena v rámci sociální komunikace. K jejímu výkladu 

existují dva přístupy: přenosový model komunikace a konstitutivní model komunikace 

[srov. Jirák – Kopplová 2003]. Přenosový model se vyznačuje tím, že komunikaci 

považuje za proces přenosu sdělení od zdroje k adresátovi. Tento přístup sleduje především 

přesnost, se kterou je sdělení dopraveno na zamýšlené místo. Iniciativu má zdroj, příjemce 

může pouze reagovat. Komunikace jako celek je pak nahlížena jako proces, ve kterém 

někdo někomu něco říká určitým způsobem a s nějakým účinkem.  

Aplikujeme-li přenosový model na problematiku fám, vidíme, že tento přístup plně 
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koresponduje s prvním obdobím vědeckého zkoumání na počátku 20. století, kdy vědci 

vnímali fámu jako zkreslenou informaci v procesu komunikace. Informace jako taková 

byla zkoumána pouze jako přenos od odesílatele k příjemci, přičemž do úvahy byly brány i 

možné šumy, a právě tyto šumy stály za fámou, tedy zkreslovaly informaci.  

Ukázali jsme, že experimentální přístup je v problematice fám zcela nedostačující. 

Je sice pravda, že šum v procesu přenosu informace, zejména ten sémantický (prosté 

neporozumění) a psychologický (neschopnost nebo neochota na význam informace 

přistoupit), může fámu vyvolat, ovšem neříká nic o dalším šíření a o důvodech, proč se 

následně šíří, respektive je šířena. U tak důležité informace, která mnohé vypovídá o 

prostředí, v němž se šíří, nestačí jen tvrdit, že byla přenosem zkreslena, mnohem 

důležitější jsou důvody, proč je následně šířena.  

V tomto případě pak přichází s vysvětlením konstitutivní model komunikace. 

Jádrem tohoto modelu je tvrzení, že komunikace vychází z kultury, která je následně 

komunikací opět konstituována. V jakékoliv komunikaci se pak jedinci vztahují ke 

sdílenému kontextu a do něj zpětně zasazují nabízené či vyhledané sdělení. Komunikace 

tedy není přenos, ale důsledek individuálního rozhodnutí, protože opakujícím se odkazem 

ke sdílenému sociálnímu a kulturnímu prostředí se komunikace konstituuje. Tento model 

nahlíží na příjemce i adresáta jako na rovnocenné partnery v komunikaci a za důležité 

považuje téma promluvy, které vychází z dané kultury a následně kulturu opět konstituuje.  

Tento model je pro problematiku fám důležitější, neboť zkoumá i téma promluvy a obecný 

kontext šíření, tedy kulturu, společenské prostředí. Je výrazně trefnější, neboť fáma má 

původ v dané kultuře, společenském kontextu, jistým způsobem je odráží, v tomto 

kontextu pak vychází ze systému sdílených významů, představ, hodnot a přesvědčení.  

Dizertační práce rovněž představila historii zkoumaného fenoménu. Bylo ukázáno, 

že počínaje antikou, přes dobu římskou až k ranému novověku byla fáma vnímána jednak 

jako fáma, jednak jako jev, který dnes označujeme jako veřejné mínění. Tento pojem byl 

často závislý nejen na konkrétním autorovi, ale především na společenské vrstvě. Pojem 

fama býval v řečech politiků pojímán jako hodnotné mínění elity, naopak pojmy opinio 

(mínění) či rumor (fáma) bylo označováno nehodnotné a nespolehlivé mínění plebsu, 

kterému vládnoucí vrstva přisuzovala šíření a konstruování fám. Tento pojem, resp. spíše 

fama publica, ve středověku označoval lokální síť znalostí či mechanismus kolektivního 

hodnocení jedince. V tomto smyslu tak býval rovněž důležitou součástí soudních procesů.  

Toto historické pozadí, týkající se vztahu mínění a fámy, je důležité zejména z toho 

důvodu, že většinou je veřejné mínění považováno za vzniknuvší v období Velké 
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francouzské revoluce s přičiněním následujících demokratických změn v 18. století, ovšem 

jak bylo ukázáno v dizertační práci, je to jev, který lze vysledovat již dříve, ačkoliv pro 

jeho označení bývaly používány jiné výrazy. 

Fáma vždy figurovala jako informace, která je v opozici k informacím, které jsou 

předkládány informačními monopoly, které mají právo určovat, co je důvěryhodná a 

pravdivá informace, tedy monopoly, které mají ekonomické a vlastnické prostředky či 

politickou moc k ovlivňování veřejného mínění. Již bylo poukázáno na vztah fámy 

s jinými informačními druhy jak v antice, kde fáma plnila funkci nehodnotného mínění 

plebsu, které stálo v opozici k mínění elity, tak ve středověku, kdy fáma sloužila jako 

mínění kolektivu, které bylo založené na subjektivním úsudku o jedinci, v podstatě tak na 

klevetách a fámách. Vznik knihtisku vedl elity ke snaze nárokovat si právo na informační 

monopol a rozhodovat o tom, co bude vydáváno tiskem a co cenzurováno. Ovšem snaha 

horních vrstev o eliminaci a zákonnou regulaci mluvení nižších vrstev byla rovněž na 

místě. Horní vrstva se mínění lidu obávala, a proto v něm spatřovala šiřitele fám a jeho 

mínění označovala za fámy. Skrze proměny veřejnosti bylo ukázáno, že ačkoliv byla 

střední třída zrovnoprávněna s vyšší třídou, i nadále se objevovaly obavy z jejího mínění, 

proto bylo v kavárnách, tedy prostorech pro veřejné politické diskuze, v místě veřejné 

sféry, spatřováno semeniště fám. Právo vyjadřovat se a mít hodnotné mínění, na něž by byl 

brán zřetel, měl ten, kdo byl vnímán jako hodnotný a právoplatný občan, což ovšem stále 

nebyl lid, ten byl z veřejného mínění vyloučen a jeho mínění bylo nehodnotné, 

neracionální, nekritické. 

V represivních dobách, tedy v dobách charakterizovaných absencí svobodných 

informací, byla fáma oficiálními místy vnímána jako protiklad jím podávaných informací, 

tedy jako lež, jako dezinformace, podvratná zpráva, ovšem ve skutečnosti byla 

alternativním zdrojem informací, který občané považovali za důležitý, důvěryhodný a pro 

ně hodnotný. V tomto kontextu bylo ukázáno, že například v době socialismu existovalo 

jiné vnímání fámy především kvůli nedůvěře ve státem podávané informace. Za běžných 

okolností se totiž lidé na neoficiální druhy informací dívají spíše skepticky, neboť se 

spoléhají na jiné, pro ně důvěryhodnější zdroje. Jenže nedostatek spolehlivých informací, 

který se pojí s nedůvěrou v oficiální informační zdroje, byl hlavní motivací pro to, aby si 

jedinci vyhledávali a obstarávali fakta a informace jiným alternativním způsobem. Tím tak 

bylo poukázáno, že jakékoliv druhy informací hrají v různých společenských situacích 

různou roli a v závislosti na těchto situacích jsou také aktéry odlišně vnímány a 

vyhodnocovány. 
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Dnes problematika fám vystupuje do popředí zejména v souvislosti s online 

alternativními médii, kde může sloužit jako alternativní mínění, které je v opozici k tomu 

vyjadřovanému na konvenčních informačních kanálech. S masovým rozšířením internetu 

vznikl ohromný prostor pro publikační aktivity všeho druhu, internet umožnil raketový 

nárůst nezávislých blogů a jiných alternativních zpravodajských stránek a svým 

rozmachem tak snížil možnost kontroly formy, obsahu i šíření komunikačního sdělení. 

Ovšem online alternativní média jsou často nahlížena jako semeniště nebezpečných, 

patologicky nespolehlivých a ohrožujících informací jako jsou konspirace, dezinformace a 

fámy, čímž jsou hrozbou pro společnost a demokracii jako takovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 168 

LITERATURA 
 

Archivní prameny 
Archiv bezpečnostních složek, fond A2/1, sign. 499, Výsledky VB při odhalování 

machinací při peněžní reformě. 

Archiv bezpečnostních složek, fond A2/1, sign. 1586, Měnová reforma – výtržnictví 

v Plzni, stávka ve Strakonicích, demonstrace v Bohumíně. 

Archiv bezpečnostních složek, fond 305, sign 305-231-8. Měnová reforma 1953. Situační 

zprávy a hlášení z r. 1953 z kraje Žilina o průběhu měnové reformy o náladě obyvatelstva, 

propagandě, přípravě stávek apod. 

Archiv bezpečnostních složek, fond H 193. Měnová reforma. Nepřátelská činnost osob, 

které demonstrovaly proti měnové reformě. 

Archiv Ministerstva vnitra, fond H1/1- 271/16. Odbor boje proti rozkrádání a spekulacím 

HS VB: Falzifikát nové stokoruny, zjištění v Bratislavě a Gottwaldově – zpráva. 

Archiv Ministerstva vnitra, fond H1/1-271/18. Odbor boje proti rozkrádání a spekulacím 

HS VB: Zprávy o měnové reformě v ČSR výměnou za ruble a výskyt letáků.  

Archiv Ministerstva vnitra, fond N 1-160/7. Krajská správa SNB Brno, Správa VB – 

vnitřní oddělení, Měnová reforma. 

Národní archiv, Úřad předsednictva vlády – tajná spisovna, fond 315/2, sign 298/2/7, ka 

588. Pověsti o měnové reformě v kraji Ústí nad Labem. 

Národní archiv, ÚV KSČ, Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ A. Novotného - I. část, fond 

1453, sign. 1261/0/44, ka 113–114. Měnová reforma – organizační zajištění měnové 

reformy, pokyny a příkazy, Lidové milice 1953, provádění usnesení PS ÚV KSČ o 

přípravě a zajištění měnové reformy, hodnocení situace, situační zprávy a dílčí hlášení 

z krajů, hlášení o nepokojích, plzeňské události 1953. 

Národní archiv, fond KSČ-ÚV-AÚML, fond 19/13, KSČ Ústřední výbor 1945-1989, Praha 

– oddělení stranických orgánů: statistika a informace 1945-1956, sign. 131, 150, 257, 258. 

Národní archiv, fond 188 – Cirkuláře a vyhlášky  

sign. 1543, ka 20 Nařízení gubernia odevzdávat nákresy k rytinám před vytisknutím ke 

schválení cenzuře (23. března 1793)  

sign. 1674, ka 21 Nařízení gubernia o všeobecném předpisu v cenzurních záležitostech 

(15. března 1795)  

sign. 1825, ka 23 Nařízení gubernia o zákazu čítáren (11. srpna 1798)  



 
 

 169 

sign. 1831, ka 23 Nařízení gubernia o zákazu předkládat v kavárnách a jiných veřejných 

místnostech jiné než povolené noviny (23. září 1798)  

 

Sekundární literatura 

Akehurst, F.R.P. 2003. Good Name, Reputation, and Notoriety in French Customary Law. 

In Fenster, Thelma – Lord Smail, Daniel. Fama. The Politics of Talk and Reputation in 

Medieval Europe. Ithaca: Cornell University Press, s. 75–94. 

Allport, Gordon – Postman, Leo. 1965. The Psychology of Rumor (Reissued). New York: 

Russel, Russel. 

Ascoli, Albert Russell. 2013. ‘Vox populi‘: Machiavelli, Opinione, and the Popolo, from 

the Principe to the Istorie Fiorentine [online]. California Italian Studies 4 (2). Dostupné z: 

http://escholarship.org/uc/item/5zj301rh#page-23 [cit. 12. prosince 2016]. 

Atton, Chris. 2002. Alternative media. London: Sage. 

Bacon, Francis. 1985. Eseje. Praha: Odeon. 

Bardsley, Sandy. 2003. Sin, Speech, and Scolding in Late Medieval England. In Fenster, 

Thelma – Lord Smail, Daniel. Fama. The Politics of Talk and Reputation in Medieval 

Europe. Ithaca: Cornell University Press, s. 145–164. 

Barker, Hannah – Burrows, Simon. 2002. Press, Politics and the Public Sphere in Europe 

and North America, 1760-1820. Cambridge: Cambridge University Press. 

Barkun, Michael. 2003. A Culture of Conspiracy. University of Carolina Press. 

Bárta, Milan. 2004. Podíl československé Bezpečnosti na přípravě a provedení měnové 

reformy v roce 1953. Securitas imperii 24: 52–81. 

Bartlett, Frederic. 1996. Remembering. A Study in Experimental and Social Psychology. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Bauman, Zygmunt. 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON. 

Baumeister, Roy – Zhang, Liquing – Vohs, Kathleen. 2004. Gossip as Cultural Learning. 

Review of General Psychology 8 (2): 111–121. 

Beda Ctihodný. 2008. Církevní dějiny národa Anglů. Praha: Argo. 

Beersma, Bianca – van Kleef, Gerben. 2012. Why People Gossip: An Empirical Analysis 

of Social Motives, Antecedents, and Consequences. Journal of Applied Social Psychology 

42 (22): 2640–2670. 

Bell, Daniel. 1988. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: SLON. 

Bennett, Gillian. 1985. What's modern about the „Modern Legend“? Fabula 26 (3–4): 



 
 

 170 

219–229. 

Benson, Lee. 1967–1968. An Approach to the Scientific Study of Past Public Opinion. The 

Public Opinion Quarterly 31 (4): 522–567. 

Bergmann, Jorg. 1993. Discreet Indiscretions: The Social Organization of Gossip. 

Transaction Publisher. 

Bernays, E. (ed.). 1961. Crystallizing Public Opinion. New York: Liveright Publishing. 

Bettini, Maurizio. 2006. Mythos/Fabula: Authoritative and Discredited Speech. History of 

Religions 45 (3): 195–212. 

Bettoni, Antonella. 2010. Fama, shame punishment and metamorphoses in criminal justice. 

[online]. Dostupné z: 

<http://www.researchgate.net/publication/44024774_Fama_shame_punishment_and_meta

morphoses_in_criminal_justice_(Fourteenth-Seventeenth_centuries)> [23. ledna 2014]. 

Blažek, Petr. 2014. „Jdeme do ulic!“ Historická rekonstrukce protestů proti měnové 

reformě ve Vimperku 4. června 1953. In Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (eds.). Osm let po 

válce. Rok 1953 v Československu. Praha, České Budějovice: ÚSTR, Jihočeské muzeum, s. 

357–381. 

Blumer, Herbert. 1946. Collective Behaviour. New York: Barnes and Boble. 

Botelho, Keith. 2009. Renaissance Earwitnesses. Rumour and Early Modern Masculinity. 

Palgrave Macmilian. 

Bowman, Jeffrey. 2003. Infamy and Proof in Medieval Spain. In Fenster, Thelma – Lord 

Smail, Daniel. Fama. The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe. Ithaca: 

Cornell University Press, s. 95–117. 

Caesar, Gaius Julius. 1972. Válečné paměti. Praha: Svoboda. 

Cantril, Hadley. 1940. The Invasion From Mars. Transaction Publishers 

Caplow, Theodor. 1947. Rumors in War. Social Forces 25 (3): 298–302. 

Capp, Bernard. 2004. When Gossip Meet Woman, Family and Neighbourhood in Early 

Modern England. Oxford University Press. 

Carruthers, Susan. 2010. The Media at War: Communication and Conflict in the Twentieth 

Century. Palgrave Macmilan. 

Cassidy-Welch, Megan 2002. Testimonies from a Fourteenth-Century Prison: Rumour, 

Evidence and Truth in the Midi. French History 16 (1): 3–27. 

Castells, Manuel. 2009. Communication Power. Oxford: Oxford University Press. 

Cicero, Marcus Tullius. 1972. Řeči proti Verrovi. Praha: Odeon. 



 
 

 171 

Cicero, Marcus Tullius. 1976. Tuskulské hovory. Praha: Svoboda. 

Cicero, Marcus Tullius. 2001. Listy přátelům I. Praha: Arista, Baset. 

Clarke, Steve. 2007. Conspiracy Theories and the Internet: Controlled Demolition and 

Arrested Development. Episteme 4 (2): 167–180. 

Coady, David. 2003. Conspiracy Theories and Official Stories. International Journal of 

Applied Philosophy 17 (2): 197–209. 

Coady, David.  2011. An Epistemic Defence of the Blogosphere. Journal of Applied 

Philosophy 28 (3): 277–294. 

Coady, David. 2012. What to believe now? Willey-Blackwell. 

Cooper, Stephen. 2006. Watching the Watchdog: Bloggers as the Fifth Estate. Spokane: 

Marquette Books.  

Cornwall, Mark. 1992. News, Rumour and the Control of Information in Austria-Hungary, 

1914-1918. History 77 (249): 50–64. 

Cornwall, Mark. 1990. The Last Years of Austria-Hungary. Essays in Political and 

Military History 1908-1918. Exeter: University of Exeter Press. 

Corner, Paul (ed.). 2009. Popular Opinion in Totalitarian Regimes. Fascism, Nazism, 

Communism. New York, Oxford: Oxford Univeristy Press. 

Cox, Bruce. 1970. What is Hopi Gossip About? Information Management and Hopi 

Factions. Man 5 (1): 88–98. 

Cowan, Brian. 2005. The Social Life of Coffee. The Emergence of the British Coffeehouse. 

New Haven, London: Yale University Press. 

Cuonzo, Margaret. 2008. Gossip: An Intention-Based Account. Journal of Social 

Philosophy 39 (1): 131–140. 

Craun, Edwin. 1997. Lies, Slander and Obscenity in Medieval English Literate Pastoral 

Rhetoric and the Deviant Speaker. Cambridge University Press. 

Cressy, David. 2010] Dangerous Talk. Scandalous, Seditious, and Treasonable Speech in 

Pre-Modern England. Oxford: Oxford University Press. 

Čírtková, Ludmila. 2013. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk. 

DeFleur, Melvin. 1962. Mass Communication and The Study of Rumor. Sociological 

Inquiry 32 (1): 51–70. 

Dégh, Linda. 1994. American Folklore and the Mass Media. Bloomington: Indiana 

University Press. 

De Vivo, Filippo. 2007. Information and Communication in Venice. Rethinking Early 



 
 

 172 

Modern Politics. Oxford University Press. 

De Vivo, Filippo. 2012. Public Sphere or Communication Triangle? Information and 

Politics in Early Modern Europe. In Rospocher, Massimo (ed.). Beyond the Public Sphere. 

Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe. Berlin: Duncker, Humblot, s. 115–

136. 

DiFonzo, Nicholas – Bordia, Prashant. 2007. Rumor Psychology. Social and 

Organizational Approaches. Washington: American Psychological Association. 

Donahue, Charles. 2008. Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages. Cambridge 

University Press. 

Dorson, Richard. 1959. American Folklore. Chicago: University of Chicago. 

Dülmen, Richard. 2003. Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Praha: Dokořán. 

Edwards, Catharine. 1993. The Politics of Immorality in Ancient Rome. Cambridge 

University Press. 

Dunbar, Robin. 1997. Grooming Gossip, and The Evolution of Language. Cambridge: 

Harvard University Press. 

Dunbar, Robin. 2004. Gossip in Evolutionary Perspective. Review of General Psychology 

8 (2): 100–110. 

Edwards, Catharine. 1993. The Politics of Immorality in Ancient Rome. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Eisenstein, Elizabeth. 2005. The Printing Revolution in Early Modern Europe. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Emler, Nick. 1994. Gossip, Reputation and Social Adaption. In Goodman, Robert – Ben-

Ze’ev, Aaron. Good Gossip. Lawrence: University Press of Kansas, s. 119–140. 

Ellickson, Robert. 1991. Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes. Cambridge: 

Harvard University Press.  

Evans, Gillian. 2002. Law and Theology in the Middle Ages. London, New York: 

Routledge. 

Feinberg, Matthew – Willer, Robb – Stelllar, Jennifer – Keltner, Dechar. 2011. The Virtues 

of Gossip: Reputational Information Sharing as Prosocial Behaviour [online]. Dostupné z: 

http://www.luisarroyo.com/wp-content/uploads/2012/03/THE-EXISTENCE-AND-

DYNAMICS-OF-PROSOCIAL-GOSSIP.pdf [cit. 20. ledna 2015]. 

Feinberg, Matthew – Cheng, Joey – Willer, Robb. 2012. Gossip as an effective and low-

cost form of punishment. Commentary/Guala: Reciprocity: Weak or Strong? Behavioral 



 
 

 173 

and Brain Sciences 35 (1): 25. 

Feinberg, Matthew – Willer, Robb – Schultz, Michael. 2014. Gossip and Ostracism 

Promote Cooperation in Groups. Psychological Science 1–9. 

Fenster, Mark. 2008. Conspiracy Theories. Secrecy and Power in American Culture. 

Minneapolis: University of Minnesota Press. 
Fenster, Thelma – Lord Smail, Daniel. 2003. Fama. The Politics of Talk and Reputation in 

Medieval Europe. Ithaca: Cornell University Press. 

Festinger, Leon. 1962. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University 

Press. 

Fine, Gary Alan – Ellis, Bill. 2010. The Global Grapevine. Why Rumors of Terrorism, 

Immigration, and Trade Matter. New York: Oxford University Press. 
Fox, Adam. 1997. Rumour, News and Popular Political Opinion in Elizabethan and Early 

Stuart England. The Historical Journal 40 (3): 597–620. 

Fox, Adam. 2001. Oral and Literate Culture in England, 1500-1700. Oxford: Oxford 

University Press. 

Foster, Eric. 2004. Research on Gossip: Taxonomy, Methods, and Future Directions. 

Review of General Psychology 8 (2): 78–99 

Fraser, Nancy. 1992. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of 

Actually Existing Democracy. Social Text 25/26: 56–80. 

Fussel, Paul. 2013. The Great War and Modern Memory. Oxford University Press. 

Geertz, Clifford. 1983. Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective. In 

Local Knowledge. Basic Books, s. 167–234. 

Gilmore, David. 1978. Varieties of gossip in a Spanish rural community. Ethnology 17: 

89–99.  

Gluckman, Max. 1963. Gossip and Scandal. Current Anthropology 4 (3): 307–316. 

Goffman, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě. 

Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon. 

Goodman, Robert – Ben-Ze’ev, Aaron. 1994. Good Gossip. University Press of Kansas. 

Grosser, Travis – Lopez-Kidwell, Virginia – Labianca, Giuseppe. 2010. A Social Network 

Analysis of Positive and Negative Gossip in Organizational Life. Group & Organization 

Management 20 (10): 1–36. 

Goldman, Alvin. 2008. The social epistemology of blogging. In Hover, Jeroen van – 

Weckert, John (ed.). Information Technology and Moral Philosophy. Cambridge: 



 
 

 174 

Cambridge University Press, s. 111–122.  

Greenidge, A.H.J. 1894. Infamia. Its Place in Roman Public and Private Law. London: 

Henry Frowde. 

Greeman, Joanne. 2001. Affairs Of Honor. New Haven, London: Yale University Press. 
Gurevič, Aron. 1978. Kategorie středověké kultury. Praha: Mladá fronta. 

Habermas, Jorgen. 2000. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia. 

Habinek, Thomas. 1998. The Politics of Latin Literature. Writing, Identity, and Empire in 

Ancient Rome. New Jersey: Princeton University Press. 

Hajšman, Jan. 1933. Maffie v rozmachu: vzpomínky na odboj doma. Praha: Orbis.  

Harper, David. 2008. The Politics of Paranoia: Paranoid Positioning and Conspiratorial 

Narratives in the Surveillance Society. Surveillance & Society 5 (1): 1–32. 

Hart, Bernard. 1916. The Psychology of Rumour. Proceedings of the Royal Society of 

Medicine. Section of Psychiatry 9: 1–26. 

Healy, Maureen. 2006. Vienna ant the Fall of the Habsburg Empire. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Helmholz, Richard. 2001. Ius Commune in England: Four Studies. Oxford University 

Press. 

Hésiodos. 1976. Práce a dni. In Železný věk. Praha: Odeon, s. 7–40. 

Holm, Nicholas. 2009. Conspiracy Theorizing Surveillance: considering modalities of 

paranoia and conspiracy in surveillance studies. Surveillance & Society 7 (1): 36–48. 

Horne, John – Kramer, Alana. 2001. German Atrocites, 1914: A History of Denial. Yale 

University Press. 

Horodowich, Elizabeth. 2005. The Gossiping Tongue: Early Modern Venice. Renaissance 

Studies 19 (1): 22–45. 

Horodowich, Elizaberh. 2012. Introduction: Speech and Oral Culture in Early Modern 

Europe and Beyond. Journal of Early Modern History 16: 301–313. 

Horowitz, Irving Louis (ed.). 1990. Power, Politics & People. Oxford University Press.  

Hroch, Miroslav – Kubišová, Vlasta. 1990. Velká francouzská revoluce a Evropa 1789-

1800. Praha: Svoboda. 

Chadwick, Thomas. 1934. The Influence of rumour on human thought and action. Sherratt 

& Hughes. 

Chirovici, Eugen. 2015. Rumors that Changed the World. London: Lexington Books. 

Chorus, A. 1953. The Basic Law of Rumor. The Journal of Abnormal and Social 



 
 

 175 

Psychology 48 (2): 313–314. 

Infelise, Mario. 2002. Roman Avvisi: Information and politics in the seventeenth century. 

In Signorotto, Gianvittorio – Visceglia, Maria Antonietta. Court and Politics in Papal 

Rome 1492-1700. Cambridge: Cambridge University Press. 

Isidor ze Sevilly. 2003. Etymologiae V. Praha: Oikúmené. 

Jackob, Nikolaus. 2007. Cicero and the Opinion of the People: The Nature, Role and 

Power of Public Opinion in the Late Roman Republic. Journal of Elections, Public 

Opinion and Parties 17 (3): 293–311. 
Jančík, Drahomír. 2014. Peněžní reforma jako nástroj sociální změny. In Petráš, Jiří – 

Svoboda, Libor (eds.). Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha, České 

Budějovice: ÚSTR, Jihočeské muzeum, s. 327–339. 

Janeček, Petr. 2007. Černá sanitka: druhá žeň. Praha: PLOT. 

Jirák, Jan – Kopplová, Barbara. 2003. Masová média. Praha: Portál. 

Jirásek, Zdeněk – Šůla, Jaroslav. 1992. Velká peněžní loupež v Československu aneb 50:1. 

Praha: Svítání. 

Justiniánské instituce. 2010. Praha: Karolinum. 

Kamensky, Jane. 1999. Governing the Tongue. The Politics of Speech in Early New 

England. Oxford: Oxford University Press. 

Kandert, Josef. 2004. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až 

osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Karolinum.  

Kapferer, Jean-Noël. 1992. Fáma nejstarší médium světa. Praha: Práce. 

Kartzow, Marianne. 2009. Gender and Gossip. Berlin: Walter de Gruyter. 

Keeley, Brian. 1999. Of Conspiracy Theories. Journal of Philosophy 96 (3): 109–126. 

Kimmel, Alan. 2003. Rumor and Rumor Control. New York: Routledge. 

Knapp, Robert. 1944. A Psychology of Rumor. The Public Opinion Quarterly 8 (1): 22–

37. 

Knight, Peter (ed.). 2003. Conspiracy Theories in American History. ABC Clio. 

Knopf, Anne. 1974. Romor Controls: A Preappraisal. Phylon 36 (1): 23–31. 

Knopf, Anne. 2007. Rumor, Race, Riots. Transaction Books. 

Končelík, Jakub – Večera, Pavel – Orság, Petr. 2010. Dějiny českých médií 20. století. 

Praha: Grada. 

Kornhauser, William. 1959. The politics of mass society. Illionois: The Free press Glencoe. 

Kramerius, Václav Matěj. 1790–. Kraméryusowy Cýs. K. Pražské Posstowské Nowiny 

[online]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=29153 [2. 



 
 

 176 

května 2016]. 

Kubů, Eduard – Šouša, Jiří. 2015. T.G. Masaryk a jeho c.k. protivníci: Československá 

zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, 

zpravodajskými službami a propagandou (1915–1916). Praha: Karolinum.  

Kuehn, Thomas. 2003. Fama as a Legal Status in Renaissance Florence. In Fenster, 

Thelma – Lord Smail, Daniel. Fama. The Politics of Talk and Reputation in Medieval 

Europe. Ithaca: Cornell University Press, s. 27-46. 

Kutnar, František. 1946. Proroctví v životě minulého lidu. Český lid 33 (9/10): 135–138. 

Kutnar, František. 1937. Reakce státu v Čechách na Velkou francouzskou revoluci. Český 

časopis historický 43 (3–4): 323–342, 520–542. 

Kutnar, František. 1948. Cesta selského lidu ke svobodě. Praha: Československá akademie 

zemědělská. 

Landi, Sandro. 2012. ‘Fama‘, Humors, and Conflicts. In Rospocher, Massimo. Beyond the 

Public Sphere. Opinion, Publics, Spaces in Early Modern Europe. Berlin: Duncker, 

Humblot, s. 137–166. 

Lasswell, Harold. 1938. Propaganda Technique in the World War. New York: Peter 

Smith.  

Laursen, John Christian. 1992. The Politics of Skepticism in the Ancients, Montaigne, 

Hume, and Kant. Leiden: Brill. 

La Vopa, Anthony. 1991. The birth of public opinion. The Wilson Quarterly 15 (1): 46–55.  

Lazarsfeld, Paul. 1957. Public Opinion and the Classical Tradition. The Public Opinion 

Quarterly 21 (1): 39–53. 

Le Bon, Gustav. 2016. Psychologie davu. Praha: Portál. 

Lemmings, David – Walker, Claire. 2009. Moral Panics, the Media and the Law in Early 

Modern England. Palgrave Macmillan. 

Lievrouw, Liah. 2011. Alternative and activist new media. Polity. 

Livingstone, John. 1962. Infamia in the Decretists. From Rufinus to Johannes Teutonicus. 

University of Wisconsin.  

Livius, Patavinus Titus. 1971–1979. Dějiny I-VII. Praha: Svoboda. 

Locke, John. 2012. Esej o lidském chápání. Praha: Oikoymenh. 

Madl, Claire – Tinková, Daniela. (edd.) 2012. Francouzský švindl svobody. Praha: Argo. 

Machiavelli, Niccolo. 1975. Florentské letopisy. Praha: Odeon. 

Machiavelli, Niccolo. 1986. Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia. In Úvahy o 

vládnutí a vojenství. Praha: Naše vojsko. 



 
 

 177 

Matthews, George (ed.). 1959. News and rumor in Renaissance europe. Putnam’s Sons. 

McGregor, Douglas. 1938. The Major Determinants of the Prediction of Social Events. The 

Journal of Abnormal and Social Psychology 33 (2): 179–204. 

McLuhan, Marshall. 2000. Člověk média a elektrická kultura. Brno: Jota. 

Mejdřická, Květa. 1959. Čechy a francouzská revoluce. Praha: Naše vojsko. 

Menache, Sophia. 1991. The vox dei: communication in the middle ages. New York: 

Oxford University Press. 

Merton, Robert. 2007. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON. 

Merry, Sally. 1984. Rethinking Gossip and Scandal. In Black, Donald (ed.). Toward a 

General Theory of Social Control. Volume 1: Fundamentals. Orlando: Academic Press, s. 

271–302. 

Meyer Spacks, Patricia. 1982. In Praise of Gossip. The Hudson Review 35 (1): 19–38. 

Michal, Jaroslav. 1967. Dějiny k pramenům poznání kanonického práva. Praha: 

Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta. 

Mikšík, Oldřich. 2005. Hromadné psychické jevy (Psychologie hromadného chování). 

Praha: Karolinum. 

Mills, Charles. 1966. Mocenská elita. Praha: Orbis. 

Mirror of the Saxons (Sachsenspiegel). [online]. Dostupné z: 

<http://www.wdl.org/en/item/11620/#q=sachsenspiegel&qla=en> [cit. 27. ledna 2014]. 

Montag, Warren. 2000. The Pressure of the Street: Habermas’s Fear of the Masses. In 

Hill, Mike – Montag, Warren. Masses, Classes and the Public Sphere. Verso, s. 132–145. 

Morstein-Marx, Robert. 2004. Mass Oratory and Political Power in the Late Roman 

Republic. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mortensen, Torill – Walker, Jill. 2002. Blogging thoughts: personal publication as an 

online research tool. In Morrison, Andrew (ed.). Researching ICTs in Context. Oslo: 

Intermedia Report, s. 249–279. Dostupné z: 

http://www.hivolda.no/attachments/site/group23/Researching_ICTs_in_context-Ch11-

Mortensen-Walker.pdf [cit. 28. října 2015]. 

Mouritsen, Henrik. 2001. Plebs and Politics in the Late Roman Republic. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Mucciarelli, Roberta. 2013. Neighbourhood, Rumors, and Fama: A Piece of Judiciary 

History from Thirteenth-Century Prato. In Israels, M. – Waldman, L. Renaissance Studies 



 
 

 178 

in Honor of Joseph Connors. Florence: The Harvard Center of Italian Renaissance Studies, 

s. 199–207. 

Neubauer, Hans-Joachim. 1999. The Rumour: A Cultural History. London: Free 

Association Books. 

Noelle-Neuman, Elisabeth. 1993. The Spiral of Silence: Public Opinion - Our Social Skin. 

Chicago, London: University of Chicago Press. 

Novák, Pavel. 2014. Měnová reforma roku 1953 na Kutnohorsku. In Petráš, Jiří – 

Svoboda, Libor (eds.). Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha, České 

Budějovice: ÚSTR, Jihočeské muzeum, s. 338–356. 

Novotný, Jan. 1973. Matěj Václav Kramerius. Praha: Melantrich. 

O'Neill, Peter. 2003. Going Round in Circles: Popular Speech in Ancient Rome. Classical 

Antiquity 22 (1): 135–176. 

Ortega y Gasset, José. 1994. Vzpoura davů. Praha: Naše vojsko. 

Paine, Robert. 1967. What is Gossip About? An Alternative Hypothesis. Man 2 (2): 278–

285. 

Papacharissi, Zizi. 2002. The virtual sphere: the internet as a public sphere. New Media & 

Society 4 (9): 9–27. 
Pease, Arthur. (ed.). 1955. M. Tulli Ciceronis. De Natura Deorum. Cambridge: Harvard 

University Press. 

Pernes, Jiří. 2000. Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 

1953. Brno: Prius. 

Pernes, Jiří. 2008. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. 

Brno: CDK. 

Peterson, Warren – Gist, Noel. 1951. Rumor and Public Opinion. American Journal of 

Sociology 2: 159–167. 

Petráš, Jiří. 2005. Peněžní reforma 1953. Sborník Archivu Ministerstva vnitra 3/2005, s. 

141–171. 

Pettegree, Andrew. 2014. The Invention of News. New Haven, London: Yale University 

Press.  

Phillips, Susan. 2007. Transforming Talk. Problem with Gossip in Late Medieval England. 

Pennsylvania State University Press. 



 
 

 179 

Pigden, Charles 2006. Popper Revised or What is Wrong With Conspiracy Theories? In 

Coady, David (ed.). Conspiracy Theories: the Philosophical Debate. London: Ashgate, s. 

17–47.  

Pina Polo, Francisco. 2010. Frigidus Rumor: The Creation of a (Negative) Public Image in 

Rome. [online]. Dostupné z: 

<http://www.academia.edu/1258489/FRIGIDUS_RUMOR_THE_CREATION_OF_A_NE

GATIVE_PUBLIC_IMAGE_IN_ROME> [27. ledna 2014] 

Pina Polo, Francisco. 2011. Public Speaking in Rome: A Question of Auctoritas. In 

Peachin, M. (ed.). Social Relations in the Roman World. Oxford University Press, s. 286–

303. 

Platón. 2001. Ústava. Praha: Oikoymenh. 

Ponsonby, Arthur. 1928. Falsehood in War-time. Propaganda Lies of the First World War 

[online]. Dostupné z: https://archive.org/details/16FalsehoodInWartime [cit. 12. prosince 

2016].  

Ponting, Rick. 1973. Rumor Control Centres. The American Behavioral Scientist 16 (3): 

391–401. 

Posner, Richard. 2005. Bad news. The New York Times, 31 July, s. 1–11. 

Potter, David. 1999. Political Theory in the „Senatus Consultum Pisonianum“. The 

Americal Journal of Philology 10 (1): 65–88. 

Prasad, Jamuna. 1950. A Comparative Study of Rumours and Reports in Earthquakes. 

British Journal of Psychology 41 (3): 129–145. 

Quintilianus, Marcus Fabius. 1985. Základy rétoriky. Praha: Odeon. 

Ray, Roger. 1980. Bede’s Vera Lex Historiae. Speculum 55 (1): 1–21. 

Read, James. 1941. Atrocity Propaganda. New Haven: Yale University Press. 

Reifová, Irena. 2004. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál. 

Rosnow, Ralph – Fine, Gary Alan. 1976. Rumor and Gossip: The Social Psychology of 

Hearsay. New York: Elsevier. 

Rosnow, Ralph. 1977. Gossip and Marketplace Psychology. Journal of Communication 27 

(1): 158–163. 

Rosnow, Ralph. 1991. Inside Rumor: A Personal Journey. American Psychologist 46 (5): 

484–496. 

Rosnow, Ralph. 2001. Rumor and gossip in interpersonal interaction and beyond: A social 

exchange perspective. In Kowalski, Robin (ed.). Behaving badly: Aversive behaviors in 



 
 

 180 

interpersonal relationships. Washington: American Psychological Association, s. 203–

232. 

Roubík, František. 1923. Ohlas francouzské revoluce na českém venkově roku 1793-1794 

ve světle úředních zpráv. Časopis pro dějiny venkova 10: 176–181. 

Rudé právo, 31. května, 1. – 7. června 1953 [online]. Dostupné z: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1953. [cit. 30. dubna 2015]. 

Rysman, Alexander. 1977. How the „Gossip“ Became a Woman. Journal of 

Communication (27): 176–180. 

Sandoval, Marisol – Fuchs, Christian. 2010. Towards a critical theory of alternative media. 

Telematics and Informatics 27: 141–150. 

Sartori, Giovanni. 1993. Teória demokracie. Bratislava: Archa. 

Shapiro, Barbara. 1991. Beyond Reasonable Doubt and Propable Cause. Historical 

Perspectives on the Anglo-American Law of Evidence. Berkeley: University of California 

Press. 

Shapiro, Barbara. 1994. The Concept „Fact“: Legal Origins and Cultural Diffusion. 

Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies 26 (2): 227–252. 

Shibutani, Tamotsu. 1966. Improvised News: A Sociological Study of Rumor. Indianapolis: 

Bobbs Merrril. 

Schafer, Fabio. 2010. Public Opinion and the Press: Transnational Context of Early Media  

and Communication Studies in Prewar Japan, 1918–1937. Social Science Japan Journal 4 

(1): 21–38. 

Siebert, Fred – Peterson, Theodore – Schram, Wilbur. 1956. Four Theories of the Press. 

University of Illinois Press. 

Snyder, Terri. 2003. Brabbling Women. Ithaca, New York: Cornell University Press. 

Speier, Hans. 1950. Historical Development of Public Opinion. American Journal of 

Sociology 55 (4): 376–388. 

Splichal, Slavko. 2000. Defining Public Opinion. In. Hardt, Hanno – Splichal, Slavko 

(eds.). Ferdinand Tonnies on Public Opinion. New York, Oxford: Rowman & Littlefield, 

s. 11–48. 

Stejskalová, Eva. 2015. Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 

1740. Praha: Karolinum.  

Stern, William. 1910. Abstracts of Lectures of the Psychology of Testimony and on the 

Study of Individuality. The American Journal of Psychology 21 (2): 270–282. 



 
 

 181 

Stern, William. 1938. The Psychology of Testimony. The Journal of Abnormal and Social 

Psychology 34 (1): 3–20. 

Sunstein, Cass. 2008. Democracy and the Internet. In Hover, Jeroen van – Weckert, John 

(ed.). Information Technology and Moral Philosophy. Cambridge: Cambridge University 

Press, s. 93–110. 

Sunstein, Cass. 2009. On Rumors. How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What 

Can Be Done. New York: Farrar, Straus and Giroux. 

Sunstein, Cass – Vermeule, Adrian. 2009. Conspiracy Theories: Causes and Cures. Journal 

of Political Philosophy 17 (2): 202–227. 

Svoboda, Miroslav. 2012. Reflexe Francouzské revoluce a napoleonských válek 

v kronikářských záznamech z moravského venkova. In Madl, Claire – Tinková, Daniela 

(edd.). Francouzský švindl svobody, francouzská revoluce a veřejné mínění v českých 

zemích. Praha: Argo, s. 237–283. 

Šmíd, Milan. 2006. Žurnalistika v informační společnosti: internetizace a digitalizace 

žurnalistiky. Pražské sociálně vědní studie. Praha: FSV UK. Dostupné z: 

http://195.113.6.15/attachments/104_003_Smid.pdf [cit. 29. října 2015]. 

Šouša, Jiří – Šůla, Jaroslav. 2006. Peníze v proměnách moderní doby: tvorba 

československých bankovek v letech 1945–1989. Praha, Pelhřimov: Nová tiskárna 

Pelhřimov.  

Šubrt, Jiří. 2006. Veřejné mínění z pohledu teorie a výzkumné praxe (Několik poznámek). 

In Kunštát, Daniel (ed.). České veřejné mínění: význam a teoretické souvislosti. Praha: 

SOÚ AV ČR, s. 13–23. 

Tacitus, Cornelius. 1975. Letopisy. Praha: Svoboda. 

Tacitus, Cornelius. 1976. Z dějin císařského Říma. Praha: Svoboda. 

Testa, Simone. 2010. Death of Political Informer. Camillo Volta – Roman Agent of Louis 

de Gonzagues Duc de Nevers. Lives and Letters 2 (1): 1–8. 

The Visigothic code (Forum judicum). [online]. Dostupné z: 

<http://libro.uca.edu/vcode/visigoths.htm> [cit. 24. ledna 2014]. 

Tinková, Daniela. 2012. Ohyzda na prodej a „zmatení pojmů“. Koncept svobody a 

rovnosti v protirevolučních brožurách z českých zemí. In Madl, Claire – Tinková, Daniela 

(edd.). Francouzský švindl svobody, francouzská revoluce a veřejné mínění v českých 

zemích. Praha: Argo, s. 101–142. 

Trotter, William. 1919. Instints of the Herd in Peace and War. London: Oxford University 



 
 

 182 

Press. 

Ústav pro výzkum veřejného mínění při Federálním statistickém úřadu. 1986. Závěrečná 

zpráva z výzkumu 86 – 8, Veřejné mínění o havárii v černobylské jaderné elektrárně. 

Praha. 

Ústav pro výzkum veřejného mínění při Federálním statistickém úřadu. 1988. Informativní 

zpráva z výzkumu č. 88 – 5, Občané ČSR o hromadných sdělovacích prostředcích a Rudém 

právu. Praha. 

Vallerani, Massimo. 2012. Medieval Public Justice. Washington: Catholic University of 

America Press. 

Vaněček, Václav. 1970. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha: 

Orbis.  

Vaněček, Václav. 1975. Dějiny státu a práva v Československu. Praha: Orbis. 

Vaněk, Miroslav. 1996. Černobyl – krize věrohodnosti. In Nedalo se tady dýchat. Praha, s. 

80–86. 

Vaněk, Miroslav. 2002. Zelené mládí. In Ostrůvky svobody. Praha, s. 237–272. 

Vavák, František Jan. 1907-1938. Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře 

milčického z let 1770-1816. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého.  

Vencovský, František. 2003. Vzestupy a pády československé koruny. Praha: Oeconomica. 

Wetters, K. 2008. The Opinion System: Impasses of the Public Sphere from Hobbes to 

Habermas. New York: Fordham University Press.  

Whitman, James. 2008. The Origins of Reasonable Doubt. Theological Roots of the 

Criminal Trial. Yale University Press. 

Wickham, Chris. 1998. Gossip and Resistance among the Medieval Peasantry. Past & 

Present 160: 3–24. 

Wickham, Chris. 2003. Fama and the Law in Twelfth-Century Tuscany. In Fenster, 

Thelma – Lord Smail, Daniel. Fama. The Politics of Talk and Reputation in Medieval 

Europe. Ithaca: Cornell University Press, s. 15–26. 

Willer, Robb – Feinberg, Matthew – Irwin, Kyle – Schultz, Michael – Simpson, Brent. 

2010. The Trouble with Invisible Men: How Reputational Concerns Motivate Generosity. 

In Hitlin, Steve – Vaisey, Stephen. The Handbook of the Sociology of Morality. New York: 

Springer, s. 315–330. 

Yavetz, Zvi. 1974. Existimatio, Fama and the Ides of March. Harvard Studies in Classical 

Philology 78: 35–65. 


