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ABSTRAKT
Tato diplomová práce se zabývá tématem dezinformací a představuje je jako aktuální a
důležitý koncept současného mediálního diskurzu. Počáteční část práce popisuje
dezinformace a zasazuje je do kontextu souvisejících mediálních pojmů. Práce se dále
věnuje popisu možných důsledků působení médií a potažmo dezinformací na člověka a
společnost. Součástí práce je i popis postupů, jak s dezinformacemi pracovat, a jak
dezinformace poznat a odlišit je od seriózních informací. Téma dezinformací je v práci
zasazeno do kontextu médií a mediální výchovy a je popsán vliv, který mají média včetně
dezinformací na člověka a jeho proces socializace. Zmíněny jsou principy, na jejichž
základě lidský mozek snadno uvěří dezinformacím. Ve finální části práce je téma
dezinformací popsáno v kontextu společenských věd a RVP ZV i RVP G. Akcentována je
aktuálnost tématu i jeho důležitost pro mediální výchovu. V poslední kapitole jsou popsány
aktuální projekty, které se zabývají dezinformacemi a jejich odhalováním, a které mohou
být k užitku pedagogům i studentům.
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ABSTRACT
This diploma thesis deals with the topic of fake news, which is presented as a current and
crucial issue of contemporary media discourse. In the initial part of the thesis, the notion of
disinformation is described and embedded into the context of related media concepts. The
thesis deals with introducing possible consequences of media and misinformation influence
for individuals and society. Description of fake news uncovering and coping techniques is
also presented. Furthermore, the topic of disinformation is introduced in the context of
media and media education, and the influence of media, including fake news, on people
and their process of socialization is depicted. Principles which lead the brain to believe
misinformation are also covered. In the final part of the thesis, the topic of disinformation
is described in relation to humanities and elementary and secondary education framework
program. Moreover, the importance and current nature of the topic of fake news is
accented in the thesis. The last chapter features educational projects and organizations
which cover fake news and their detection, and which can be of use to students and
teachers alike.

KEYWORDS
disinformation, fake news, media education, media, media literacy, manipulation, basics of
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Úvod
Společnost je v současné době intenzivně vystavena působení médií a vyvstává tak potřeba
se v mediální krajině orientovat. To je však stále obtížnější díky větší komplexnosti
mediálního prostoru, novým typům médií, postupující globalizaci i konvergenci a
přetváření médií.
Dnešní podobu médií ovlivňuje celá řada faktorů, několik z nich jdoucích proti sobě,
například účel vzdělávat, informovat, bavit, nebo účel generování zisku. Pro uživatele
médií je tím pádem stále obtížnější určit čím a do jaké míry je motivováno konkrétní
mediální sdělení, a zda se mediální sdělení snaží recipientem manipulovat nebo mu
podsouvá určitý názor.
Člověk potřebuje pro život ve 21. století schopnosti pro práci s médii v podobě alespoň
základní úrovně mediální gramotnosti. Požadavek na mediální gramotnost můžeme
zaznamenat již počátkem tisíciletí, konkrétně v roce 2007, kdy Komise evropských
společenství vydala Evropský přístup k mediální gramotnosti v digitálním prostředí, který
definuje mediální gramotnost jako „dovednosti, znalosti a porozumění, které spotřebitelům
umožňují efektivní a bezpečné využívání médií“ (Mašek, Sloboda, Zikmundová, 14).
Mediální výchova by měla pomoci vytvořit mediálně gramotného, poučeného a
samostatného žáka, který je schopen se orientovat v mediálním prostředí kolem sebe, je
schopen jej využívat, ale nepodléhat tlakům a manipulacím, které k němu z mediálního
prostředí přicházejí. Součástí vlivů plynoucích z médií jsou i dezinformace a jiné zprávy,
pro které je účelem manipulovat a záměrně předávají fakticky ne zcela korektní informace.
Problematika dezinformací je v současné době aktuálním tématem, které rezonuje nejen
v mediálním diskurzu. Potřebu vybavenosti dostatečnou úrovní kritického myšlení není
radno podceňovat. Protože jsou dezinformace tématem aktuálním, nedovedeme zatím
přesně určit, jaké bude mít jejich šíření, které v současné době rozhodně není na ústupu, do
budoucna vliv. Je tedy třeba přistupovat k odhalování dezinformací a práci s nimi
systematicky a svědomitě. Ač by se zdálo, že s rostoucí pozorností, která se
k dezinformacím obrací, se zvyšují i nároky na žáky co se týče informovanosti, vzdělanosti
a dovedností v oblasti dezinformací a práce s nimi, zatím tomu tak není. Přesto že je
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kritické myšlení a práce s informacemi zmíněna jak v RVP ZV, tak i v RVP G,
dezinformace, fake news, či jiné příbuzné termíny nejsou ani v jednom z rámcových
vzdělávacích programů obsaženy. Otázkou tedy zůstává, zda vzdělávání nezaostává ve
výuce tématu potenciálně klíčového pro vývoj demokratické společnosti a občanství.
Vzhledem k povaze tématu je tato diplomová práce sestavena pouze z teoretické části.
Práce nejprve mapuje a exemplifikuje dezinformace a jim příbuzné koncepty, konkrétně
fake news, propaganda, hoax, fáma, alternativní fakta, reklama a konspirační teorie, co do
jejich fungování a specifik. Práce popisuje dezinformace i z hlediska nároků, které jsou
kladeny na mediálně gramotného uživatele, aby byl schopen v mediálním světě obstát a
případná zavádějící či jinak manipulovaná sdělení odhalit. Dále jsou v této práci popsány
vlivy médií na člověka s přihlédnutím k potenciálním následkům konzumace dezinformací.
Popsán je i vliv, účinek a dopad médií včetně vlivu dezinformací. Nastíněny jsou důvody,
proč lidský mozek uvěří dezinformacím, a proč je mnohem těžší člověku názor vyvrátit
než vytvořit zcela nový.
Tato práce dále obsahuje stručný návod, jak je možné pracovat s dezinformacemi a
manipulacemi, s jakými typy manipulace se můžeme setkat, tedy například manipulace
fotkou a videem, jak s těmito typy manipulací nakládat, a jak je odhalit. V této části práce
je kladen důraz převážně na kritické myšlení a prověřování informačních zdrojů.
Další část práce obsahuje charakteristiku mediální výchovy a mediální gramotnosti
s přihlédnutím k tématu dezinformací. Popsána je mediální výchova v rodinném prostředí a
institucionalizovaná mediální výchova. Pro část o mediální výchově bylo téma
dezinformací kontrastováno s požadavky a cíli RVP ZV a RVP G a zároveň bylo zasazeno
do kontextu společenskovědního základu.
Poslední část práce obsahuje charakteristiku vybraných projektů či organizací, které se
zabývají edukací v oblasti dezinformací a jejich didaktický potenciál.
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1

Vymezení pojmu dezinformace

Jinak také misinformace, fake news, je úmyslně zkreslená informace, která má za cíl
účelově manipulovat, ovlivnit či měnit jednání recipienta podle přání autora. Rozlišujeme
dva základní druhy dezinformací – aktivní a pasivní. Aktivní dezinformace byla úmyslně a
účelově vytvořena, kdežto pasivní dezinformace je taková dezinformace, která vznikla
úpravou dat či zamlčením některých informací (Verner, 16; Gregor, Vejvodová, 46).
Pro koncept dezinformací je důležitý úmysl za konkrétním sdělením. Za dezinformaci se
nepovažuje falešné sdělení, jež vzniklo neúmyslně nebo je výsledkem neznalosti či
neprofesionality autora (Hort, 16). Dezinformací tedy nemůžeme nazvat kupříkladu
chybný překlad z originálu nebo nevzdělanost autora.
Ač je pojem dezinformace v posledních letech již zaběhlým výrazem, je třeba jej pro účely
této práce blíže specifikovat a kontrastovat s pojmy podobného významu.
V současné době se kromě dezinformací setkáváme i s pojmem fake news. Fake news a
dezinformace jsou v mediálním kontextu dva vzájemně zaměnitelné pojmy, fake news je
však pojmem ryze aktuálním, jelikož jej v roce 2017 vyhlásil Collins Dictionary slovem
roku (Flood). Zatímco dezinformace se neomezují v prostředcích, pomocí kterých mohou
být šířeny, fake news je pojmem čistě mediálním. Fake news se šíří ve formě mediálního
obsahu skrze média tradiční i média nová, tedy jak přes tisk, rozhlas, televizi, tak i přes
internetové zpravodajství a skrze sociální sítě (Hort, 15).
Fake news můžeme definovat jako součást druhu žurnalistiky, kterému se přezdívá yellow
press, v češtině žlutá žurnalistika. Tento termín označuje bulvární tisk, který je soustředěný
na skandály, šokující odhalení, osobní životy celebrit a témata, která jsou pro čtenáře
určitým druhem senzace (Reifová, 326). Z této definice lze odvodit, že účelem fake news
je zprávu podbarvit emočním obsahem, díky kterému bude pro recipienta zajímavější, její
obsah bude snáze zapamatovatelnější a bude možné se s ním lépe ztotožnit.
Kromě pojmu dezinformace se v odborné literatuře setkáváme i s pojmem fáma.
Společným polem obou pojmů je fakt, že dezinformace i fáma šíří nepravdivý obsah,
nicméně fáma je šířena jejím autorem bez vědomí, že se jedná o lež, kdežto dezinformace
nikoli. (Gregor, Vejvodová, 8). Dezinformace je tedy oproti fámě zcela účelovou
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manipulací s pravdivostí obsahu. Oproti tomu fámy jsou klasické drby nebo takzvané
urban legends – příběhy lidí, kterým se stala podivná či strašidelná příhoda (Gregor,
Vejvodová, 8).
Dezinformace může být úspěšná jedině tehdy, pokud je založena na částečně věrohodných
informacích, a pokud je přizpůsobená kulturnímu kontextu prostředí, ve kterém má
zaujmout: „Pokud ve Francii obviníme osobu z pálení Bible, bude to mít menší dopad, než
kdybychom v Pákistánu někoho obvinili z pálení Koránu.“ (Gregor, Vejvodová. 8 – 9) Pro
úspěch dezinformace je rovněž klíčové, aby se šířila více prostředky, právě proto
dezinformační zprávy velmi často vyzývají k dalšímu sdílení (Gregor, Vejvodová, 9), často
tak například u dezinformačních zpráv na sociálních sítích můžeme nalézt komentáře typu
„sdílejte, ať se všichni dozví pravý stav věcí“, „sdílejte, než to smažou“ a podobné. Jako
příklad uveďme facebookový příspěvek Tomia Okamury z června roku 2015. Tomio
Okamura v něm bez jakýchkoli podkladů tvrdí, že v České republice dochází
k diskriminaci „slušné většiny“ a nejsou diskriminovány menšiny, jak bývá tvrzeno. Dále
prohlašuje, že „stejně tak je jasný fakt, že značná část vězňů v České republice jsou
romského původu.“ Na závěr příspěvku nabádá své sledovatele, aby příspěvek sdíleli
„jelikož jinak se lidé v celé republice nedozví skutečný stav věcí“ (Okamura).
Některé dezinformace se zdají být zcela neškodné, kupříkladu smyšlená zpráva z týdeníku
Spy, která tvrdí, že „V čínské provincii Čeng-juej vyskočil z mrakodrapu muž. Dopadl na
policajta. Nikomu se nic nestalo, jenom policajtovi se zlomila čepice“ (Gregor, Vejvodová,
47). Jiné dezinformace však mohou šířit strach, nenávist, vzbuzovat či podporovat ve
společnosti extremistické tendence a silně ovlivňovat názory příjemců.
Ilustrovat toto tvrzení je možné na příkladu dezinformace použité před prezidentskými
volbami ve Spojených státech v roce 2016. V Makedonii vzniklo několik webových
stránek, které vydávaly články s nepravdivými informacemi za účelem zisku. Čím větší
senzace, tím větší návštěvnost webů, a tím větší zisk z reklamy byly weby schopné
generovat. Některé ze zpráv se mezi lidmi hojně šířily, zřejmě také proto, že webové
stránky vypadaly velice profesionálně a vzhledem se podobaly známým a zavedeným
deníkům jako například New York Times. Přes sociální sítě došlo k masovému sdílení
například zprávy, že papež zakazuje katolíkům volit Hillary Clintonovou (Gregor,
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Vejvodová, 48). Pokud nerozhodnutý volič-recipient neodhalí, že zpráva ve skutečnosti
není pravdivá, může poměrně silně ovlivnit jeho politický názor a zapříčinit, že onen volič
skutečně nebude volit Hillary Clintonovou v domnění, že je z nějakého důvodu pro
katolíky nevhodné ji volit.
Google i Facebook v tomto období pod tlakem veřejnosti zakázal reklamu na stránkách,
které šířily dezinformace, nicméně nelze přesně odhadnout, jak rozsáhlé škody byly
napáchány na veřejném mínění (Gregor, Vejvodová, 48).

1.1 Historie dezinformací
Ač se pojem „dezinformace“ v poslední době často skloňuje v médiích, nejedná se o nový
termín. I když se jedná o mladé slovo, co se týče vzniku samotného pojmu, činnosti s ním
spojené jsou daleko starší. Již po desítky let výraz patří do profesního žargonu špionů a
agentů. Používání dezinformací však sahá mnohem dál do historie. Vojevůdci i vládci
napříč dějinami oklamávali své protivníky pomocí dezinformací. (Gregor, Vejvodová 9)
Dezinformování nebylo neznámou praktikou již v antickém Řecku, kdy během druhé
řecko-perské války vojevůdce Themistoklés obelstil perského krále Xerxese hned dvakrát
pomocí dezinformací. Jednou z těchto dezinformací bylo Themistoklovo rozšíření fámy
pomocí falešných uprchlých otroků. Themistoklovi se podařilo přesvědčit Peršany, že
Řekové bojující v jejich armádě jsou nespolehliví válečníci a mohli by přeběhnout zpět na
stranu Řeků. Xerxes této zprávě uvěřil a Řeky do boje nevyslal, což mu zajistilo v boji
prohru, jelikož do boje nevyslal právě své nejsilnější oddíly (Gregor, Vejvodová, 9 – 10).
Samotný výraz „dezinformace“ pochází z ruského slova „dezinformatsiya“. První zmínka
pochází z roku 1923, kdy pod záštitou ruské tajné policie vzniklo oddělení, které mělo za
úkol šířit dezinformace v rámci zpravodajství. Do angličtiny se pak slovo dostalo v 50.
letech (Gregor, Vejvodová 10).
Pojem „fake news“ pramení v anglickém jazyce, kde slovo fake značí něco nepravého či
falešného. Etymologický původ tohoto slova není zcela jasný, pravděpodobně však
pochází z německého slova „fegen“ ve významu zametat nebo vyčistit. Dalším možným
zdrojem slova fake je latinské facere, dělat (Online Etymology Dictionary). Původně bylo
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slovo fake slangovým výrazem, který se do angličtiny dostal v 18. století, záhy se však
slovo přesunulo z periferie a postupně nabíralo mnoha nových významů (Hort, 14 – 15).

1.2 Související pojmy
1.2.1 Propaganda
Pojmem, který je možné s dezinformacemi spojit, je propaganda. Propagandu lze chápat
jako pojem nadřazený pojmu dezinformace. Pavel Verner definuje propagandu jako
„cílevědomé šíření ideologických podnětů informativní, regulativní a stimulativní povahy,
jehož cílem je dosažení jednání ve shodě s šířenou ideologií“ (Verner, 17). Pro propagandu
jsou dezinformace integrální součástí a jedním z nejefektivnějších nástrojů (Gregor,
Vejvodová 15). Propaganda je ve své podstatě velice kreativní zbraň; pracuje s pravdou,
které dodává významy, akcenty, někdy lehce pozmění význam, aby stále působila
věrohodně (Alvarová, 13).
Smyslem propagandy je působení na publikum a úmyslné formování myšlenek, postojů a
chování lidí s cílem dosáhnout posunu hodnot a chování v souladu s potřebami toho, kdo
propagandu uplatňuje (Gregor, Vejvodová 15). Jinými slovy tedy propaganda směřuje
k dosažení kontroly nad společností. H. D. Lasswell definoval propagandu jako
„manipulaci veřejným míněním prostřednictvím politických symbolů.“ Termín propaganda
se začal používat v 17. století, nicméně koncept propagandy byl znám již dlouho předtím
(Jirák, Köpplová, 156).
Propaganda se snaží úmyslně formovat myšlenky svého publika a působit na něj tak, aby
publikum reagovalo žádaným způsobem v souladu se záměrem propagandisty. Šíření
propagandy probíhalo v průběhu dějin skrze různé prostředky, od kamenných sloupů, přes
noviny, až po internet (Gregor, Vejvodová, 15).
Nejznámějším typem propagandy je zcela jistě politická propaganda, která se zaměřuje na
získání politické moci, propagandu však můžeme vymezit i jiným než jen politickým
směrem. Existuje tak například i ekonomická propaganda, která si klade za cíl přesvědčit
spotřebitele, aby nakupoval či prodával určité zboží, nebo mimo jiné i propaganda
didaktická, která je formou výchovy populace a prosazování společensky žádoucích cílů
(Jirák, Köpplová, 157).

12

Propagandu dělíme na tři hlavní směry podle možnosti určení zdroje propagandy:
1) Bílá propaganda – bývá ztotožňována s pojmem public relations. Bílá propaganda
na své publikum působí pomocí pravdivých a objektivních informací. Těchto
informací využívá k ovlivnění veřejného mínění či propagaci myšlenek, idejí, hnutí
či aktivit (Gregor, Vejvodová, 15). Mezi takové typy propagandy můžeme zařadit
například kampaně nabádající k očkování či k dodržování zdravého životního stylu.
2) Černá propaganda – můžeme ji označit za opak bílé propagandy. Černou
propagandou označujeme propagandu, která splňuje stereotypní představy o
negativní propagandě. Využívá polopravd, dezinformací či skandálních a
šokujících informací, které jsou užity za účelem očernění konkrétní osoby. Zdroje
černé propagandy jsou buď vymyšlené, nebo zavádějící (Gregor, Vejvodová, 15).
Tuzemským příkladem černé propagandy může být emailová zpráva rozšířená
seniorem Oldřichem Lukášem. Ten před prezidentskými volbami v roce 2018
sepsal a hromadně rozesílal zprávu, ve které varoval, že prezidentský kandidát Jiří
Drahoš podporuje masivní islamizaci, je pedofil a chce v České republice zavést
cenzuru. Lukáš tvrdil, že pro svá tvrzení měl tisíce důvěryhodných zdrojů, někdo se
mu však vloupal do počítače a všechny smazal. Za pomluvu je Lukáš prověřován
policií (JH, ČT24).
3) Šedá propaganda – tento druh propagandy se publiku může zdát jako neutrální či
spíše pozitivní. Používá z většiny argumenty postavené na pravdě a prezentuje je
objektivně. Vyznačuje se však tím, že zdroj informací, které prezentuje, nemusí být
vždy snadno dohledatelný a původ a pravdivost předkládaných informací se tak
nesnadno ověřuje. K šíření tohoto typu propagandy bývají často používána
neutrální média, která jsou pouhými zprostředkovateli těchto informací (Gregor,
Vejvodová, 16).
Propagandou jsou ohroženi zejména lidé, kteří povrchně čtou, uživatelé médií, kteří neví,
jak mají ověřit pravdivost informací, které jsou jim předkládány, nebo starší lidé
(Alvarová, 13).
Historie propagandy sahá až do starověké Číny. Autoři Sun-c‘ a Sun-Pin napsali několik
knih, ze kterých čerpali tehdejší vojevůdci a panovníci, ve kterých bylo uvedeno, že
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nepřítele je třeba studovat a ovládat jeho mysl, že válku je možné vyhrát pouze pomocí
včasně a dobře vypuštěných informací, a že pravým znakem dobrého vojevůdce je výhra
války bez boje. V těchto tezích můžeme spatřit počátek propagandistického myšlení
(Alvarová, 33 – 34).
Propaganda má prohloubit zažité společenské trendy podle potřeby vládnoucích elit
(Ftorek, 29). Propaganda má rovněž za cíl vyvolat pocit, že neexistuje morálka ani pravda.
Ve světě bez morálky se pak jedinec orientuje pouze na základě emocí, které v něm živí
právě propaganda (Alvarová, 30).
O dnešní době hovoříme jako o době postfaktické. V současné době zaznamenáváme
zvýšený výskyt nové generace manipulativních webů a žurnalistika tak, jak jsme ji znávali,
se posouvá. Postfaktická doba bývá definována jako období, ve kterém je důležitá
prodejnost médií, nikoli pravdivost. Lživé zprávy jsou fantastičtější, zajímavější a více
vzrušující, proto jsou komerčně úspěšnější (Alvarová, 26).
Nedá se však říci, že by veškeré informace produkované dezinformačními weby byly zcela
nepravdivé, ve většině případů se zakládají na pravdě a jsou upravené. Dle Alvarové je
odhadem pouze 5 % článků z takzvaných prokremelských webů kompletní fabulací.
Zbytek jsou informace s reálným základem, které jsou upravené a doplněné o skandály, lži,
drsné titulky nebo emoční náboj. Takovým informacím se říká „hybridní materiál“
(Alvarová 26).
Otázkou zůstává, co je vhodnou obranou proti propagandě. Jako odpověď by se nabízelo
vzdělání, nicméně ne všichni s takovým tvrzením souhlasí. Jacques Ellula tvrdí, že
vzdělání za obranu proti propagandě považovat nelze, jelikož vzdělání je pouze návyk
nekriticky přijímat množství různorodých informací v různých kontextech. Může tedy
náchylnost k ovlivnění propagandou ještě podporovat. Podle Elluly je vzdělávací proces již
propagandou ovlivněn a připraven. Vzdělávací proces, především na státních základních a
středních školách, bývá někdy také označován jako didaktická propaganda (Ftorek 29).
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1.2.3.1

Argumenty propagační rétoriky

Rétorika propagandy pracuje na specifických principech, které ji činí úspěšnou. Pro účely
této práce budou představeny argumenty, se kterými je možné se setkat v mediálním
prostředí, které nás obklopuje nejčastěji:
1) Argument ad personam – argument nebo technika propagační rétoriky, která
nezohledňuje věcnost soupeřova argumentu, ale útočí na jeho osobu, zesměšňuje ho
a uráží verbálním útokem (Ftorek, 23). Jako příklad je možné uvést výroky Andreje
Babiše na tiskové konferenci v lednu 2018. Reportérka DVTV Emma Smetana
Babišovi položila otázku ohledně jeho dřívějšího výroku o Miloši Zemanovi.
V otázce zmiňuje, že Andrej Babiš prohlásil, že by si Miloš Zeman jako prezident
pouze léčil ego. Andrej Babiš se zcela vyhnul odpovědi na tuto otázku a místo toho
osočil reportérku DVTV: „Víte, váš problém je, že vy nejste objektivní novinářka.“
Později, když Smetana znovu vyzvala Babiše k odpovědi na její dotaz, řekl „Ale já
se mohu vyjádřit k tomu, jak vy přistupujete k mojí osobě. I vaše rodina, paní
Pajerová (pozn. Monika MacDonagh Pajerová je matka Emmy Smetana), která se
ze svazačky cestou na Albertov stala revolucionářkou, takže zkusme si to říct někde
jinde“ (Aktuálně.cz, Babiš slovně napadl redaktorku DVTV.). Místo, aby ze strany
Andreje Babiše došlo k odpovědi na otázku redaktorky, Babiš obrátil pozornost
k samotné redaktorce a diskreditoval ji i její práci svými výroky o jejích profesních
kvalitách a rodině. V případě, že by divák bral slova Andreje Babiše jako bernou
minci, snadno může získat dojem, že Emma Smetana jako novinářka neodvádí
dobrou práci a Andreji Babišovi zbytečně křivdí, aniž by taková informace byla
založena na jiném důkazu.
2) Reductio ad absurdum – argument, který se zabývá charakterem člověka nebo
politické praxe, která je s ním spojena. Například by to znamenalo, že výrok
„Rodina je základ státu“ propaguje totalitní rétoriku, protože nacismus i
socialismus výrazně ekonomicky podporovaly rodiny s dětmi. Nošení knírku a
vegetariánství by bylo nápodobou Hitlera (Ftorek 23).
3) Paluba vítězů – technika, která naplňuje touhu lidí si v daném okamžiku zajistit
lepší podmínky a být součástí takové skupiny, která je v daném momentu na
vrcholu. Jako příklad můžeme uvést výrok „Kdo neskáče, není Čech“ (Ftorek 24).
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4) Věčné opakování – opakování jedné myšlenky či sloganu, který je po soustavném
a dlouhotrvajícím opakování přijímán jako pravdivý (Ftorek 24).
5) Citace autority – přímá citace nebo odvolání se na dřívější výrok respektované
autority, která má zajistit podporu pro vlastní tvrzení na základě sympatií publika
k zmíněné autoritě (Ftorek 24).
6) Černá nebo bílá – omezuje volbu pouze na dvě možnosti. Buď jste s námi, nebo
jste proti nám (Ftorek 24).
7) Obyčejný člověk – stylizace politiků do role obyčejného člověka. Za takovou
strategii můžeme označit například počínání některých politiků, kteří se v rámci
předvolebních a jiných kampaní nechají vyfotit při jízdě městskou hromadnou
dopravou či jdou například vyrobit jednu součástku do továrny apod. Politik, který
zdánlivě žije život běžného člověka, se stává pro voliče atraktivnějším. Pokud
politik veřejně například přizná emoce, publikum se utvrdí v tom, že daná osoba je
pouze člověk, sympaťák, který má své chyby stejně jako každý jiný občan (Ftorek
24 – 25).
8) Obětní beránek – technika, při které dochází k přenesení pozornosti na konkrétní
skupinu, která je označena jako skupina viníků za nepřízeň jiné skupiny (Ftorek
25).
9) Spin – takzvaný spin znamená manipulaci a faleš. Pojem spin doctoring je
definován jako zlehčování špatných zpráv či užití slov s emotivním nábojem na
úkor nestranných neutrálních významů. Například „Írán oznámil“ versus „Irán se
přiznal, že pracuje na výrobě jaderné zbraně.“ Výběrem emočně zabarvených slov
a slovních obratů můžeme s recipientem našeho sdělení podvědomě manipulovat a
naznačit mu, jaký postoj má k dané informaci zaujmout (Ftorek 25).
1.2.2 Fáma
Pod pojmem fáma rozumíme „šíření spekulací, jejichž skutková podstata nebyla dosud
věrohodně potvrzena.“ Mezi fámy tedy můžeme řadit kupříkladu zprávu, že v newyorské
kanalizaci žijí aligátoři (Verner, 89).
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1.2.3 Alternativní fakta
Alternativní fakta či alternativní pravda je termín hojně skloňovaný Donaldem Trumpem a
jeho okolím. V roce 2017 jej proslavila Trumpova mluvčí Kellyane Conway, když
prohlásila, že mluvčí Bílého domu nelhal, pouze poskytl „alternativní fakta“ (Alvarová, 23;
Hort, 19).
2.2.3.1

Alternativní média

V souvislosti s alternativními fakty je třeba zmínit i alternativní média. Za alternativní
média jsou považována taková média, která nabízejí jiný, alternativní zdroj informací.
Často předkládají odlišný než převládající názor ve společnosti. Jako alternativní média
jsou často označována média, která šíří dezinformace (Gregor, Vejvodová, 59).
Korektnějším názvem pro alternativní média je spíše pojem neseriózní média, jelikož lépe
reflektuje skutečnou podstatu médií, která se vymezují proti klasickým seriózním médiím a
obviňují je ze zatajování „skutečné pravdy.“ Dle Katedry politologie Masarykovy
univerzity se na českých dezinformačních webech jako nástroj manipulace nejčastěji
používá fabulace, svalování viny, nálepkování, vyvolávání strachu, hra s emocemi a
manipulace s obrázky (Gregor, Vejvodová, 59).
Dle serveru Neovlivní.cz má Ministerstvo vnitra svůj vlastní seznam dezinformačních
webů, ten je však neveřejný. Server Aktuálně.cz uvádí, že k nejvlivnějším dezinformačním
webům sledovaným Ministerstvem vnitra patří například AC24, Svět kolem nás,
Parlamentní listy, Vlastenecké noviny nebo Aeronet (Neovlivní.cz, Vnitro má databázi
dezinformačních webů). Lídrem mezi dezinformačními weby, co se návštěvnosti týče, jsou
Parlamentní listy s návštěvností více než 8,5 milionu návštěv za měsíc. Hned na druhém
místě je Sputnik, česká verze ruského webu. O třetí místo se dělí Aeronet a AC24.cz, které
mají oba shodně zhruba kolem milionu návštěv měsíčně (Urban).
Takzvané alternativní weby, tedy dezinformační média, v posledních letech sledují
jednotný trend, a to omezování vlastního produkovaného obsahu. Velká pozornost je
soustředěna na rozhovory s proklamovanými odborníky na všemožné problematiky, bez
ohledu na to, zda jsou skutečnými odborníky na téma, ke kterému se vyjadřují. V podstatě
se tak tyto weby zbavují odpovědnosti za sdělení, která publikují, jelikož články obhajují
tím, že se nejedná o názor redakce, ale o názor toho či onoho odborníka. Dezinformační
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weby se zároveň označují slogany jako „píšeme bez cenzury“, „nezávislé zpravodajství
z celého světa“ nebo „nikdo nám nediktuje, o čem smíme psát.“ Tradiční média očerňují a
hovoří o nich jako o cenzurovaných propagandistických médiích (Krejčí).
1.2.4 Hoax
Termín hoax bývá nejčastěji překládán jako mystifikace či podvod nebo poplašná zpráva.
Hoax je formou dezinformace, stejně jako fake news, hoax bychom však v pomyslné
hierarchii zařadili ještě pod fake news, jelikož pomocí hoaxů se rovněž šíří nepravdivé
informace. V České republice se původně hoax používal jako označení pro řetězové
emaily, jež rozšiřovaly paniku ohledně neexistujícího nebezpečí (Hort, 20).
Hoax stejně jako ostatní formy dezinformačních sdělení velmi často vyzývá k dalšímu
sdílení. Za společný znak hoaxů můžeme považovat to, že nejsou tak propracované jako
některé složitější dezinformace. Často je možné se setkat s hoaxy doprovázenými frázemi
jako „pošli tento email pěti kamarádům a do týdne budeš mít štěstí“ a podobné fráze, které
mají za cíl šíření zprávy pomocí útoku na strach člověka o své vlastní dobro a blaho
(Gregor, Vejvodová, 45).
Hoax bývá doprovázen expresivními obrázky, zdánlivě logickými argumenty a osobními
důkazy, tedy důkazy, že někdo něco viděl na vlastní oči, sám zažil, atd. V kombinaci
s faktem, že hoax je sdílen pravděpodobně někým blízkým, komu příjemce důvěřuje, se
zpráva zdá důvěryhodná (Kopecký).
Obsahově jsou hoaxy nejčastěji některá zábavná sdělení, zprávy o hrozícím nebezpečí či
falešné prosby o pomoc (Gregor, Vejvodová, 45). Hoaxy jsou často ztotožňovány
s takzvanými urban legends (městské legendy). Tyto příběhy nemají pevný základ,
většinou prezentují něco, co autor sám zažil nebo co zažil jeho známý. Příběhy bývají
uvěřitelné a jejich pravdivost lze pouze těžko ověřit. Jestliže se příjemce ztotožní s autorem
či člověkem, který mu zprávu předává, snadno informaci přijme bez ověření (Kopecký).
Nejčastějšími šiřiteli hoaxů jsou děti ve věku od 6 do 15 let, tato věková skupina šíří
zhruba 80 % hoaxů. Tato skupina uživatelů je většinou k informacím nekritická. Hoaxy u
dětí působí na jejich psychiku, vyvolávají strach, obavy a nedůvěru (Kopecký, Hort, 20).
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Jako příklad hoaxu je možné uvést zprávu z roku 2016. Prima Cool na svém webu
Pravdivé zprávy tehdy uvedla, že Evropská Unie ruší od července 2016 písmeno „Ř“.
Článek přisuzuje toto rozhodnutí „Evropské lingvistické radě“ údajně spadající pod EU.
V článku je zároveň rozhovor se smyšleným lingvistou, který uvádí, že je do budoucna
možné očekávat i zrušení „Ě“ (Svoboda).
Tuto zprávu následně převzala jiná média a sdílel ji i senátor Jaroslav Doubrava
(Malecký). Samotný článek je plný smyšlených informací; cituje neexistujícího lingvistu
Františka Měcha, zmiňuje neexistující Evropskou lingvistickou radu. Pokud se podíváme
na samotný web, ze kterého tato zpráva pochází, čtenářům by mělo být jasné, že se jedná o
smyšlené zpravodajství psané za účelem pobavit. Mezi některé další články na webu
Pravdivé zprávy patří například zpráva, že divákům seriálu Černobyl v důsledku
radioaktivity dorůstají třetí bradavky a krvácí jim z nosu, nebo že slavná modelka sdílela
na Instagram fotku v roláku a nedostala ani jeden lajk (Pravdivé zprávy). Jednoduchý fact
checking (ověřování faktů a informací) a zběžné prozkoumání webu by mělo publiku
napovědět mnohé o důvěryhodnosti a pravdivosti informací na této stránce.
1.2.5 Reklama
Posledním konceptem, který sdílí určité společné charakteristiky s dezinformací, je
reklama. Jirák a Köpplová reklamu definují jako „snahu dosáhnout u příjemců pomocí
nejrůznějších typů sdělení (…) nějakého chování žádoucího z hlediska zadavatele
reklamy…“ (Jirák, Köpplová, 157).
1.2.6 Konspirační teorie
Konspirační teorie jsou příběhy, které vypráví o jakémsi spiknutí. Základem pro
konspirační teorii je fakt, že naše životy jsou ovládány zvenčí, a že to není jednotlivec, kdo
má svůj život ve svých rukou, ale že vše, co se nám děje, je řízeno nějakou „vyšší mocí“.
Tato „vyšší moc“ nám lže o pravém stavu věcí a pomocí ovládání našich životů sleduje
vlastní cíl – zbohatnutí, získání moci a další (Gregor, Vejvodová, 49).
Lidský mozek se snaží v okolním světě hledat vzorce a vysvětlovat si, jak věci fungují.
Pokud však existuje něco, čemu nerozumíme nebo si s tím nedokážeme poradit, pak je
svalení viny na neurčitou moc velice snadné. Pokud uvěříme, že existuje organizace či
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jedinec, který za vším stojí a vše řídí dle svých úmyslů, orientace ve světě je pro lidský
mozek jednodušší. Za případné neúspěchy či nevysvětlitelné události je možné vinit právě
onu organizaci či jedince (Gregor, Vejvodová, 50).
Konspirační teorie jsou atraktivní také z toho důvodu, že dávají recipientovi pocit
výjimečnosti. Ti, kdo v konspirační teorie věří, jsou přesvědčení, že to jsou právě oni, kdo
odhalil skutečnou a přísně střeženou pravdu o fungování světa. Takovou pravdu dle jejich
názoru zná jen hrstka vyvolených. Tím pádem se cítí výjimeční a se sebou více spokojení.
Víra ve spiknutí může pro některé rovněž nahrazovat víru a náboženství (Gregor,
Vejvodová, 50).

1.3 Způsoby šíření dezinformací – média
Pro dezinformace a jejich šíření jsou klíčová média. Formy a způsoby šíření dezinformací
se však v průběhu dějin značně proměňovaly (Gregor, Vejvodová, 34).
Pro účely této práce je třeba si vymezit, co se rozumí pod pojmem média. Slovník mediální
komunikace definuje média jako prostřední článek spojující dvě či více stran. Nejčastěji
probíhá spojování právě přinášením informací k publiku (Reifová, 139).
V užším pojetí se média zaměřují na komunikaci. Nejužší pojetí médií se pak soustředí
pouze na komunikaci masovou, která je pro účely této práce nejvíce důležitá (Gregor,
Vejvodová, 34). Právě masovost je největším rozdílem mezi současnými médii a médii dob
předchozích. Historicky masový dopad médií zbrzďovala nedostatečná technologická
rozvinutost, rozptýlení obyvatelstva a také negramotnost. Tyto překážky byly překonány až
v 19. století s rozvojem tisku, vynálezu telegrafu, rádia, filmu a fotografie (Gregor,
Vejvodová, 35).
Šíření informací však probíhalo navzdory nedostupnosti technologických vynálezů
moderní doby. Mezi první média je možné zařadit už jeskynní nástěnné malby, které
vznikly již před 30 tisíci lety př. n. l. I tyto malby totiž obsahují určité informace, které
byly jejich pomocí šířeny. S vynálezem písma pak šíření informací nabralo nový směr, o
něco masovější než doposud (Gregor, Vejvodová, 35).
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Klíčovým milníkem pro média byl vynález knihtisku v roce 1440. Johann Guttenberg
svým vynálezem otevřel prostor pro efektivnější šíření informací mezi gramotnou část
populace (Gregor, Vejvodová, 37).
První periodické noviny vznikly v roce 1605, na českém území v roce 1719. Dalším
revolučním krokem pro oblast médií byl rozvoj masových médií tak, jak je známe dnes,
který se odehrál v 19. století. V roce 1810 totiž Friedrich König vynalezl parní rychlolis a
výrazně tak uspíšil proces tisku, čímž umožnil, aby v krátkém čase bylo vyprodukováno
daleko více výtisků. Souběžně probíhající průmyslová revoluce pak měla za následek
zrychlení transportu novin, londýnské The Times si tak mohli ještě v den vydání přečíst
obyvatelé Manchesteru, a tak média ztrácela na lokálnosti a posouvala se blíže ke
globálnosti (Gregor, Vejvodová, 37 – 38).
Novinám postupně začalo konkurovat rozhlasové vysílání a televize, jelikož kromě
informací přinášela obě média i zábavu. Rozhlas a televize však nebyly dominantní na
dlouhou dobu, jelikož se již v roce 1969 objevil první předchůdce internetu, takzvaný
Arpanet. Síť původně určená pro americké univerzity a laboratoře se postupně rozrůstala i
do Evropy a spojila se s dalšími sítěmi, aby vznikl společný internet (Gregor, Vejvodová,
39). Na internetu je v současné době možné najít širokou škálu informací a zdrojů různé
důvěryhodnosti. Je tomu tak i proto, že je možné, aby si každý zaregistroval vlastní
doménu a šířil libovolné informace.
Na internetu lze najít takřka cokoli, pokud jde však o seriózní informace, důležitým
zdrojem jsou tiskové agentury, organizace, které získávají informace zpravodajského
charakteru. Tiskové agentury existují jak na národní úrovni (u nás ČTK), tak na úrovni
mezinárodní. Informace tiskových agentur pak čerpají jednotlivá média napříč všemi
zeměmi světa (Gregor, Vejvodová, 40).
Zpravodajská média musí dostupné informace vyselektovat a rozhodnout, co se nakonec
k jejich publiku dostane. Touto činností se zabývá takzvaný gatekeeper neboli editor
(Gregor, Vejvodová, 41). Taková funkce však existuje jen u seriózních médií, na úrovni
celého internetu ji nenajdeme. Proto je právě internet ideálním prostředím pro šíření
dezinformací, jelikož pro celý internet není možné informace usměrňovat a vybírat, které
jsou relevantní, pravdivé, a které si zaslouží pozornost publika. Z tohoto důvodu je možné
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považovat internet za nebezpečný, nebo alespoň rizikový prostor. Rovněž je důležité
zdůraznit, že právě tato volnost z něj dělá prostor velké svobody, jelikož zde kdokoli může
vyjádřit svůj názor na cokoli, pokud tím neporušuje zákony země, ve které je umístěn
fyzický server (Gregor, Vejvodová, 41).
1.3.1 Spin doctoring
Souvisejícím pojmem k šíření dezinformací pomocí médií je i spin doctoring. Spin
doctoring definujeme jako manipulaci veřejným míněním pomocí médií. Často je spin
doctoring využíván k odvracení pozornosti od důležitých kauz, které mohou někoho
poškodit. Do médií je pak vyslána zpráva zpravidla zacílená na poškození konkurence,
popřípadě je vytvořen neexistující problém, který zastíní problém původní (Gregor,
Vejvodová, 58).
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2

Vliv, dopad a účinek médií

Ač člověk v dnešním mediatizovaném světě není nucen mediálním sdělením věnovat stále
pozornost, nelze se jim vyhnout úplně. Mediální svět je do určité míry autonomní na svém
recipientovi, a to v tom smyslu, že se mediální sdělení vynořují a existují bez ohledu na to,
zda jim zrovna věnujeme pozornost či nikoli (Samek, 129). Ke kontaktu s konkrétním
mediálním sdělením může a nemusí dojít, nicméně kontaktu s médii jako takovými se již
v současné době nelze vyhnout. Působí na nás a jsou všeprostupující, tím pádem na životě
lidském a na společnosti zákonitě zanechávají určitou stopu.
Konečné ovlivnění médii však není pouze výsledkem působení médií jako takových, ale je
spoluvytvářeno i rodinným zázemím, výchovou, sociálním prostředím, ve kterém se člověk
pohybuje, vrozenými dispozicemi, věkem, pohlavím, životními zkušenostmi a dalšími
faktory. Právě díky faktu, že působení médií není nikdy jediným faktorem, který vede
k určitému jednání, se jejich vliv stěží prokazuje (Petranová, in Petranová, Vrabec, 44).
V anglosaském diskurzu se pro označení působení médií ve společnosti používají tři
termíny – impact (dopad), influence (vliv) a effect (účinek). Dopad je pojmem
nejobecnějším, zahrnuje v sobě jak vliv, tak účinek médií. Vliv je popisován jako
dlouhodobé, trvalé působení médií, a to nejen po stránce jejich obsahů, ale také z hlediska
samotné existence médií. Účinek médií odkazuje k reakci na konkrétní nabízený obsah.
V českém diskurzu jsou tyto tři pojmy víceméně volně zaměnitelné. Pojem dopad se
používá velmi zřídka, nejčastěji se o působení médií mluví jako o vlivu nebo účinku (Jirák,
Köpplová, 152 - 153).

2.1 Účinky médií – možné účinky dezinformací
Média jsou jako společenská instituce natolik provázána s každodenními životy lidí, že je
nelze zkoumat samostatně. Jejich vliv na životy jednotlivců i celé společnosti je zásadní
(Jirák, Köpplová, 152), avšak těžko empiricky dokazatelný či vyvratitelný (Ježek, Jirák,
109). Zvláště elektronická média proměnila naše životy značně. Upozadila komunikační
překážky jako čas, prostor a jiné. Jejich význam je teď pro mezilidskou komunikaci zcela
podružný, jelikož je možné se spojit s kýmkoli na téměř jakémkoli místě. V reálném čase
tedy můžeme komunikovat s osobou na druhém konci světa.
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Média mohou mít širokou škálu účinků. Zesilujícím účinkem rozumíme situaci, kdy
média věnují nějakému tématu zvýšenou pozornost, a tím krátkodobě zvyšují i jeho
důležitost pro společnost, ačkoli samotné téma nebylo předtím ve většinovém fokusu.
Potvrzující účinek mají média v takovém případě, kdy potvrdí něco, o čem se publikum
domnívalo, že by mohlo být pravda. Dalším z účinků je i agenda-setting, tedy nastolování
agendy, což znamená, že média ovlivňují to, o čem přemýšlíme a částečně i způsob, jakým
o dané věci přemýšlíme. Takového účinku je možné docílit výběrem témat a přiřazováním
různé důležitosti tématům například formou řazení zpráv (Jirák, Köpplová, 180 – 181).
Pro tuto práci je zajímavý rovněž takzvaný lavinový účinek. Lavinovým účinkem
rozumíme situaci, kdy média výběrem a zpracováním zpráv vytváří u publika falešnou
představu o realitě, a kdy tato falešná představa ovlivňuje vztah konzumentů mediálních
obsahů k realitě (Jirák, Köpplová, 182).
Rizikovým účinkem může být i nápodoba, při které dochází k replikování výjevů a
principů nabízených médii (Jirák, Köpplová, 184). V souvislosti s nápodobou je často
vzpomínáno zobrazování násilí v televizi, nicméně v souvislosti s dezinformacemi je
možné nápodobu vztáhnout i na fakt, že pokud v médiích často pozorujeme účelové
ohýbání reality a manipulaci s fakty, může publikum médií nabýt dojmu, že takové
počínání je zcela v pořádku a společensky přípustné.
Média, a potažmo i dezinformace v nich šířené, mají zásadní vliv na jednotlivce i
společnost; ovlivňují postoje, chování, názory jedinců, mohou pomáhat v politickém nebo
spotřebitelském rozhodování, ovlivňovat životní styl, ale i vyvolávat napětí a nabádat
k nevhodnému jednání či uvádět v omyl (Jirák, Köpplová, 151).
I když neuvěříme přímo konkrétní dezinformaci či jejímu poselství, stejně v nás zanechá
svoji stopu. Pokud jsme například vystaveni dezinformaci, která svým obsahem a formou
vyvolává strach, a později zjistíme, že se jedná o hoax, část pocitu strachu v našem
podvědomí může přetrvat (Gregor, Vejvodová, 85). Dezinformace a propaganda dokáží
využít lidské předsudky a strach a dostat je názorově přesně tam, kam je třeba, tedy ke
změně přesvědčení či uvažování. Cílem dezinformačních kampaní většinou bývá
přesvědčit konzumenty, že jedince či skupinu lidí je nutné vnímat negativně a oslabit jejich
přízeň u veřejnosti (Gregor, Vejvodová, 93).
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Výčet účinků médií se různí, někteří autoři zmiňují, že média podporují citovou lhostejnost
vůči sociálně negativním jevům, jako je například násilí, jelikož díky jeho zvýšené
koncentraci v médiích dochází k otupění vnímání. Jiní tvrdí, že média vedou
k napodobování toho, co nám předkládají, a v souvislosti s tímto účinkem bývá rovněž
zmiňováno násilí. Médiím je rovněž přisuzována podpora spotřebního chování a
konzumního životního stylu, a potlačování a snižování lidské schopnosti představivosti.
Jako další možný vliv uvádí autorská dvojice Ježek a Jirák vzbuzování strachu a obav
(Ježek, Jirák, 110). Jako příklad můžeme uvést případ seniora Jaromíra Baldy, který ze
strachu před muslimskými imigranty dvakrát pokácel strom na vlakovou trať a kolem
místa činu rozmístil letáky v arabštině, aby vyvolal u veřejnosti strach z migrantů. Uvedl,
že jeho motivací byly mimo jiné hrůzné sny o migrantech, které se mu zdály. Svůj čin
vysvětlil slovy „Vážená soudní stolice, nejsem terorista, nejsem vrah. Měl jsem jenom
strašnej, živočišnej strach o milované české plémě, české lidičky a české písničky“
(Magdoňová).
Co se online médií týče, předpokládá se, že mohou narušit schopnost kontaktu a
komunikace s lidmi v reálném světě (Ježek, Jirák, 110), což může u dětí znamenat zásadní
problém v jejich psychickém vývoji.
Mezi další důsledky působení médií je možné zahrnout širokou škálu společenských
projevů, kupříkladu společenské proměny,

které nastaly

po

zavedení

nových

komunikačních technologií. Média mohou být zároveň využívána k dosažení nejrůznějších
individuálních či skupinových cílů a snahy působení médií omezit kvůli jejich obávané
moci (Jirák, Köpplová, 158). Cílem mediální výchovy by mělo být naučit žáky a studenty
s médii pracovat, ne jim média zakazovat či omezovat média jako taková.
Jako důkaz moci médií nad lidským chováním a jednání může posloužit událost z roku
1973. V tomto roce švédský rozhlas odvysílal realistický pořad o údajné nehodě jaderné
elektrárny. Již hodinu po odvysílání pořadu vypukla na jihu Švédska panika. Po dotázání
reprezentativního vzorku se zjistilo, že v jižní části Švédska slyšelo pořad zhruba 20 %
dospělé populace, z toho každý druhý pochopil vysílání jako zprávu o skutečné události.
Z celkového počtu posluchačů bylo 8 % vysíláním vystrašeno a 1 % pak na zprávu přímo
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reagovalo. Někteří se pokoušeli kontaktovat své rodinné příslušníky, další zavírali okna a
připravovali si evakuační zavazadlo (Jirák, Köpplová, 160).
Dalším příkladem účinku médií je nárůst počtu volajících na lince americké nadace AIDS
na patnáctinásobek původní hodnoty. K této změně došlo poté, co v roce 1991 americký
basketbalista Earvin Johnson veřejně oznámil, že u něj byl zjištěn vir HIV. Několik let
poté, v roce 1994, zaznamenala linka pro oběti domácího násilí v Los Angeles 80% nárůst
volajících poté, co byl za vraždu své manželky zatčen O. J. Simpson (Jirák, Köpplová,
160).
Na základě těchto příkladů je možné říci, že média jsou schopna své uživatele ovlivnit
nejen v názorech, ale i v jednání a chování. Je tím pádem důležité, aby konzumenti
mediálních obsahů byli schopni odlišit seriózní zpravodajství od fikce či účelově
manipulovaných zpráv.
Vliv médií není v žádném případě omezen pouze na chování jednotlivce. Médiím se
přisuzuje, že ovlivňují veřejné mínění, a to především tím, že posilují názory, které mají ve
společnosti převahu. Tím potlačují názory ostatní, jelikož zdánlivě právoplatně dávají větší
prostor většinovému názoru. Tím pak mohou posilovat stabilitu společnosti, otázkou však
zůstává, zda je tento efekt žádoucí (Ježek, Jirák, 111).
Média zároveň ovlivňují výkon politické moci a průběh politické komunikace,
ekonomický stav společnosti a její kulturní klima (Ježek, Jirák, 111).
Účinek médií se těžko prokazuje, jelikož je třeba počítat s faktem, že příjemce sdělení není
tabula rasa, ale vstupuje do interakce s médii a jejich obsahy již ovlivněn svou předchozí
zkušeností či očekáváním (Jirák, Köpplová, 153).
Při posuzování účinku médií hraje roli několik faktorů. Jednak je to stav společnosti samé,
například jaká je úroveň vzdělanosti v dané společnosti, či jaký je převládající způsob
komunikace médií ve společnosti. Dalším faktorem je rozvoj médií, tedy hlavně ten
technický. Třetím faktorem je rozvoj poznání společnosti a uvažování o ní (Jirák,
Köpplová, 154).
Dalo by se říci, že jakýkoli pokus o regulaci či kontrolu médií a nadvládu nad nimi je
výrazem víry ve vliv médií, jelikož pokud by média neměla možnost ovlivňovat životy
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občanů, bezpochyby by možnost moci nad médii nebyla tak lukrativní (Jirák, Köpplová,
154). Podobně je tomu i s propagandou, cenzura i propaganda obé vychází z předpokladu,
že média jsou silný nástroj, který může zásadně ovlivnit postoje a chování celé společnosti
(Jirák, Köpplová, 156).
Dle autorské dvojice Jirák a Köpplová lze vývoj účinku médií rozdělit na 4 etapy:
1. Teorie magické střely – Tato etapa počala zhruba v prvním desetiletí 20. století.
Vyznačuje se přesvědčením, že média jsou velmi mocná a publikum je při
vystavení mediálnímu působení prakticky bezmocné. Pokud je pak vystaveno
nějakému mediálnímu podnětu, bude na něj reagovat stejnorodě. Z této etapy pak
pramení koncept masové společnosti, masové kultury, médií a masového publika.
Chápání vlivu médií v tomto období vychází především ze zkušenosti
s propagandou a jejími úspěchy v autoritářských režimech (Jirák, Köpplová, 161).
2. Teorie o omezeném účinku médií – Představuje období od 30. do 60. let 20.
století. Během této doby došlo k rozvoji výzkumu médií. Bylo zjištěno, že jedince
při reagování na mediální obsah ovlivňuje více proměnných, například proměnné
psychologické či sociální povahy, jako například skupinové či subkulturní
zakotvení jedince. Ustupuje se od představy všemocných médií a na společnost je
pohlíženo více jako na strukturu vzájemně provázaných individualit, které jsou ve
vzájemné interakci, nejsou pasivní, tím pádem potenciální silný účinek médií
omezují. V roce 1940 dokonce autoři publikace The People’s Choice dospěli
k názoru, že mezilidské vztahy jsou při rozhodování mezi jednotlivými
prezidentskými kandidáty důležitější než sdělení nabízená masovými médii. Autoři
Lazarsfeld, Berelson a Gaudet tvrdí, že mediální sdělení nejsou zcela bez vlivu,
avšak nepřisuzují jim žádný zásadní vliv na rozhodování voličů mezi jednotlivými
kandidáty (Jirák, Köpplová, 162 – 163).
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V tomto období rovněž vzniká přesvědčení, že média jsou zároveň stabilizačním
faktorem společnosti. Takzvaná teorie posilování říká, že média posilují a utvrzují
převažující společenský názor (Jirák, Köpplová, 163).
3. Návrat k představě o spíše mocných médiích – v tomto období se začíná o vlivu
médií uvažovat spíše jako o vlivu na celou společnost, nikoli jedince. O vlivu médií
se hovoří jako o dlouhodobém a nepřímém procesu, který je klíčový zejména při
včleňování jedince do společnosti. Dle autorů DeFleura a Bal-Rockeacha jsou
média zásadními v procesu socializace jedince, jelikož poskytují mnoho informací
o společnosti a také zrcadlí vzorce typického chování (Jirák, Köpplová, 163 – 164).
Z výchovného hlediska je tedy ideální, aby média nezrcadlila společensky
nežádoucí vzorce, a pokud je zrcadlí, aby příjemci mediálních sdělení byli schopni
identifikovat, že vzorce jsou nežádoucí a s touto informací pracovat. Stejně tak je
důležité, aby socializaci jedince neovlivňovaly dezinformace, ale pokud možno
seriózní informace.
Podle teorie sociálního učení se lidé učí žít ve společnosti tím, že přejímají modely
chování, které jsou jim předkládány. Teorie Alberta Bandury říká, že při procesu
socializace jedinec akceptuje vzorce, kterými mu společnost říká, co se od něj
očekává. Mezi tyto vzorce řadí Bandura i jazyk, který umožňuje jedinci přemýšlet a
pojmenovávat věci kolem sebe. Tím pádem je nutné za důležité činitele v procesu
socializace označit i média, jelikož pomocí jazyka nabízí množství informací a
vzorců, se kterými se může jedinec identifikovat (Jirák, Köpplová, 164 – 165).
V teorii sociální konstrukce reality pak média hrají rovněž důležitou roli, jelikož
konstruují společné pojetí reality pro danou společnost. Média mohou nastolovat a
ovlivňovat společensky probíraná témata, utvářet názory jedinců, a tím pádem
ovlivňovat realitu příjemců jejich obsahu (Jirák, Köpplová, 165).
4. Fáze mocných, ale zmírňovaných účinků – od 80. let 20. století dominuje
představa o mocných médiích, zároveň je však zdůrazňována důležitost aktivního
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publika a schopnost jeho resistence vůči mediálnímu působení. V tomto období
narůstá kvantita mediální nabídky, vznikají nové technologie pro konzumaci
mediálních obsahů a společenský význam médií posiluje. (Jirák, Köpplová, 167).
Nejvíce ohrožení mediálními účinky jsou děti a mládež, kteří pociťují nedostatek lásky
v prostředí, ve kterém vyrůstají, pochází z problémových rodin, mají nižší intelekt,
vyrůstají v prostředí s nedostatkem tvořivých podnětů, a kteří hledají své vzory v médiích,
jelikož jim ty reálné chybí (Petranová, Vrabec, 46).

2.2 Dopad médií
Typy dopadu médií lze charakterizovat podle několika parametrů:
a. Časový rozměr – sledování dopadu v čase, tedy to, zda je dopad bezprostřední a
krátkodobý, či zda se postupně prosazuje a trvá delší čas (Jirák, Köpplová, 173).
b. Přímé či nepřímé působení – přímý dopad vyvolaný konkrétním podnětem, nebo
dopad zprostředkovaný (Jirák, Köpplová, 174).
c. Záměrnost či nezáměrnost – zda byl dopad zamýšlen či nikoli. Mezi záměrný
dopad můžeme zařadit například reklamu a její dopad na spotřebitelské chování.
Nezáměrný dopad pak může být účinek mediálního násilí na agresivní chování,
dopad médií na sociální konstrukci reality či to, jak média ovlivňují životní styl a
vkus svého publika (Jirák, Köpplová, 173, 175).
d. Povaha dopadu – rozlišujeme kognitivní, postojové a citové dopady, dále vyvolání
fyziologických

reakcí,

změny

chování

publika

a

konstruktivnost

či

dekonstruktivnost ve vztahu k hodnotám dané společnosti, tedy to, zda média
považují společenské hodnoty za pozitivní nebo negativní (Jirák, Köpplová, 177).
e. Intenzita – dopad může mít různou intenzitu, která se odvíjí od mnoha faktorů
konkrétního mediálního sdělení. Vyšší intenzita předpokládaného dopadu se
prolíná s úvahami o destruktivním působení médií na jednotlivce i společnost
(Jirák, Köpplová, 179).
f. Koho se týká – zda se dopad projevuje na úrovni jednotlivce (mikroúroveň),
sociálních skupin, či na úrovni společenské (makroúroveň). Na mikroúrovni se
jedná především o utvrzení nebo změnu v chování, postojích, emocích či poznání,
na makroúrovni jde o vliv na stabilitu uspořádání společnosti a vlivy v rovině
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rozličných sociálních institucí – například interakce mezi médii a jinými
institucemi (Jirák, Köpplová, 180).
Aktuálně je v souvislosti s médii diskutováno, nakolik mohou média ovlivnit procesy
politického rozhodování (Jirák, Köpplová, 185), zvláště po kauze, kdy firma Cambridge
Analytica využila data milionů uživatelů Facebooku pro sdílení personalizovaného
politicky zaměřeného obsahu bez jejich souhlasu. Služby této společnosti využil jak
americký prezident Donald Trump pro svou prezidentskou kampaň v roce 2016, tak
kampaň Leave.EU, která podporovala odchod Spojeného království z EU. Cambridge
Analytica údajně vymyslela svůj systém přesně tak, aby byl schopen ovlivnit politické
rozhodování uživatelů Facebooku. Během prezidentských voleb v roce 2016 ve Spojených
státech měla Cambridge Analytica využít data k ovlivnění nerozhodnutých voličů zejména
ve státech Wisconsin, Michigan a v Pensylvánii. Ve všech třech státech nakonec volby
vyhrál Donald Trump (South China Morning Post; Granville).
Médiím je přisuzován značný vliv nad procesy politického rozhodování, jelikož jsou
hlavním a často jediným zdrojem informací o subjektech, které se účastní ve volbách
(Jirák, Köpplová, 186). Pokud tedy dojde k prezentaci nepravdivých informací, publikum
snadno může takovým informacím uvěřit.
Pro politické kandidáty jsou média důležitou formou sebeprezentace, tudíž se přizpůsobují
formě, jakou média své obsahy zpracovávají. V takovém případě může docházet
k personalizaci politiky, tedy zpracovávání osobních témat, dramatizaci politiky i
depolitizaci politiky. Politická témata jsou tím pádem trivializovaná a redukována na
heslovité informace, které postrádají na hloubce sdělení, avšak nabývají na dramatičnosti a
naléhavosti ve formě i obsahu (Jirák, Köpplová, 186). V souvislosti s charakteristikami
dezinformací a fake news je možné spatřit v tomto procesu živnou půdu pro šíření
dezinformací, jelikož dezinformace se často vyznačují právě tím, že se jedná o dramaticky
podané informace, které mají vyvolat emoce, aby se s nimi publikum lépe ztotožnilo, avšak
kvalita obsahu je podružná.
K vlivu médií na člověka se váže také takzvaný efekt třetí osoby formulovaný W.
Phillipsem Davidsonem. Davidson tvrdí, že při přijímání jakékoli informace z médií
uvažuje konzument mediálních obsahů o tom, nakolik informaci věří on sám (první osoba)
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a nakolik ho tato informace ovlivní, posléze jak informace ovlivní jeho bližní (druhá
osoba), a jak informace ovlivní třetí osoby, tedy takové osoby, které sám nezná. Podle
Davidsona má jedinec sklon k podhodnocování vlivu médií na sebe sama, ale
nadhodnocování vlivu médií na třetí osoby. Máme tedy pocit, že sami jsme vůči působení
médií více imunní než ostatní lidé kolem nás (Jirák, Köpplová, 187).

2.3 Proč věříme dezinformacím
Pro recipienta je někdy velice snadné uvěřit dezinformacím, jelikož lidskou přirozeností je
hledání vzorců v okolním světě. Snažíme se vysvětlit si svět kolem nás a jeho fungování
tím, že pozorujeme, testujeme a snažíme se pojmenovat věci a jevy kolem nás. Pokud však
něčemu nerozumíme či si něco vysvětlit nedokážeme, mozek si vymyslí či domyslí takový
vzorec, který bude zapadat do chápání zbytku světa. Mozek porovnává informace, se
kterými se již setkal, a informace nové. Následně se snaží mezi těmito dvěma skupinami
vytvořit určitý řád a smysl. Pokud tedy nová informace-dezinformace vyplní skulinu
v systému, který nám do té doby nebyl jasný, je zcela přirozené, že jí příjemce zprávy
uvěří (Gregor, Vejvodová, 50).
Náš mozek je na zjednodušování a vytváření stereotypů nastaven z praktických důvodů.
Velice často jednáme podvědomě podle předem utvořených vzorců a mozek se tím pádem
může soustředit na nové podněty, které vyžadují co největší soustředění. Díky tomu, že si
náš mozek usnadňuje práci, můžeme standardně fungovat v běžném životě. Zároveň však
mají tyto procesy negativní vliv na naši schopnost třídit informace od dezinformací. Jsme
informacemi přehlceni a záplava nových informací oslabuje schopnost našeho mozku o
nových informacích efektivně a kriticky přemýšlet (Gregor, Vejvodová, 78 – 79).
Lidský mozek má navíc tendenci si vybírat takové informace, které zapadají do našeho
přesvědčení a podporují tím pádem náš již předem vytvořený názor. Přirozenou reakcí je
pak podceňovat či úplně ignorovat informace, které do našeho paradigmatu nezapadají.
Zároveň je přirozenou lidskou leností zapříčiněno, že mozek raději přijme informaci, nad
kterou není třeba tolik přemýšlet než tu, která vyžaduje určitý mentální proces ke
zpracování (Gregor, Vejvodová, 50). Přirozeně totiž tíhneme k výběru informací, které nás
utvrzují v našem již vytvořeném názoru. Svět si vykládáme pomocí již dříve utvořených
vzorců, jelikož mozek necítí potřebu ověřovat informace, které odpovídají našim prvotním
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předpokladům (Gregor, Vejvodová, 83). Navíc se ve svém již utvořeném názoru podpoří
sklonem k lepšímu zapamatování faktů, které posilují náš názor. Nesouhlasné zprávy pak
náš mozek snáze zapomene nebo rovnou vytěsní, jelikož nám v hlavě vytvářejí nežádoucí
chaos. Snažíme se pak podvědomě najít důvod, proč informaci, která náš názor
nepodporuje, nevěřit. Označíme ji za možnou dezinformaci, omyl či konspiraci, jen
abychom se nemuseli zabývat tím, zda není náhodou pravdivá, a nemuseli vynakládat
energii a úsilí, které může potenciálně nabourat naše vidění světa (Gregor, Vejvodová, 84).
Lidský mozek navíc při setkání s informací dostane dávku dopaminu, který navozuje pocit
štěstí, je tedy přirozeně snazší mít k informacím zapadajícím do našeho paradigmatu
kladný vztah. Argumenty vyvracející náš názor jsou pro mozek jen nepříjemnou zátěží
(Gregor, Vejvodová, 84).
Je snadné zacyklit se ve spirále neověřování informací, které jsou nám předkládány, jelikož
četba článků, které odpovídají našemu názoru, funguje podobně jako droga, lidský mozek
totiž dostává dávku dopaminu. Lidé se pak mohou snadno dostat do situace, kdy je již
velice obtížné oprostit se od vytvořeného názoru. Preferujeme totiž názory, které s námi
souhlasí, a zároveň si tyto informace snáze pamatujeme, tím pádem zpětně posilují náš
názor. Není neobvyklé, že dojde k zacyklení v tomto kruhu velice podobných informací.
V takové situaci je snadné stát se obětí dezinformace, jelikož nedochází ke kritickému
zkoumání argumentů za hranicí vlastního názoru. Člověk, který je uzavřen v informační
bublině jednoho charakteru, si tak může názor nevědomky utvářet i na základě fiktivních
zpráv (Gregor, Vejvodová, 84). Příkladem tohoto principu může být výzkum Charlese F.
Cannela a Jamese C. MacDonalda, kteří shledali, že články o vztahu kouření a rakoviny
četli většinou nekuřáci již dříve přesvědčeni o škodlivosti kouření (Gregor, Vejvodová,
85).
Do budoucna je možné očekávat dezinformace propracovanější, než jaké je známe teď.
S postupujícím technologickým pokrokem je snazší vyrobit důkazy, které budou jednotlivé
dezinformace podporovat a ztížit tak proces odhalování fake news (Gregor, Vejvodová,
51). Již teď není prakticky žádný problém vytvořit například falešnou fotografii či upravit
video tak, aby jej bylo možné vyložit zcela jinak, než jak bylo původně zamýšleno. Pro náš
mozek tak pravděpodobně bude stále obtížnější se kriticky orientovat v informacích kolem
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nás. Čím více informací nás obklopuje, tím více je náš mozek zaměstnáván zbytečnostmi a
na důležité informace nemusí zbýt kapacita ani energie. I proto je zásadní, aby výuka
mediální výchovy nezanedbávala fake news jako téma a věnovala se jim a jejich
odhalování v dostatečné míře. Schopnost orientovat se v mediálním světě je ve 21. století
klíčovou kompetencí občana, který je schopen se orientovat ve světě, ve kterém žije, a
rozhodnout se, kterým informacím může věřit či nikoli.
Dle výzkumu Antonia Damasio z roku 2010 hrají v procesu rozhodování emoce daleko
větší roli než logika. Mozek nejprve na základě emocí rozhodne, co je nejspíš pravda, a
logické nástroje pak použije ke zpětnému odůvodnění svého rozhodnutí. Výsledek
výzkumu vysvětluje, proč jsou pro náš mozek emočně podbarvené informace tak atraktivní
(Gregor, Vejvodová, 79 – 80).
Podle Michaela Shermera přichází důvěra automaticky, kdežto skeptický pohled a kritické
myšlení je pro mozek nepřirozenou aktivitou, jelikož vyžaduje vysokou poznávací zátěž.
Pokud se setkáme s oblastí, která je nám doposud neznámá, naší prvotní reakcí nebude
skepse, jak by se dalo očekávat, nýbrž informace automaticky přijmeme jako pravdivé
(Gregor, Vejvodová, 80).
Vědci z Indiana University School of Informatics and Computing v roce 2017 ukázali, že
informace s nízkou a vysokou kvalitou zpracování, tedy důvěryhodné informace podložené
zdroji a dezinformace, mají u předem nezaujatých recipientů stejnou šanci na úspěch. Dle
autorů studie se tak děje kvůli vysokému přísunu informací a následné snížené pozornosti,
kterou čtení zpráv věnujeme. Díky této lidské vlastnosti mají tvůrci dezinformací značně
sníženou laťku. Jimi vytvořené dezinformace totiž nemusí být ani zdaleka dokonalé, aby
jim lidé uvěřili. Obtížné totiž není názor v lidech vytvořit, ale naopak ho vyvrátit, a to i
pomocí prokazatelných faktů hovořících v neprospěch původního názoru. Vytváření
názoru je totiž založeno opět na emocích a daleko větší vztah si mozek vytvoří s tou
informací, která se k němu dostala jako první v pořadí, i když je posléze odhalena jako
nesprávná. I díky tomu jsme ochotni pevně hájit názor na něco, o čem víme velice málo
(Gregor, Vejvodová, 81).
Dezinformace nepůsobí pouze na ty, kteří jim věří, ale i na jedince, kteří mají rozvinuté
kritické myšlení. Lidský mozek je totiž záplavou zpráv a protitvrzení zahlcen a schopnost
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kritického uvažování je oslabena. Mozek nezvládá kriticky rozhodovat o důvěryhodnosti
každé zprávy, tudíž pokud se denně vystavíme stovkám zpráv, které se navzájem vyvracejí
a protiřečí si, proces vyhodnocování zpráv v mozku se zpomalí a otupí (Gregor,
Vejvodová, 85 – 86).
2.3.1 Spáčský efekt
Většina studií dokazuje, že vysoce důvěryhodné zdroje si v porovnání s těmi méně
důvěryhodnými vedou dobře, ovlivňují totiž lidi více než ty nedůvěryhodné. I v tomto
případě se však vždy objevují výjimky, za které je zodpovědný takzvaný spáčský efekt.
Jedná se o princip, kdy náš mozek vnímá zprávu a její zdroj jako dvě samostatné
informace. Mozek si většinou pamatuje lépe samotnou zprávu než její zdroj, díky tomu si
pak po určitém času pamatujeme spíše samotnou zprávu než její zdroj, a tím pádem
zapomínáme i na důvěryhodnost onoho zdroje. Mozek si nepamatuje, zda zpráva pochází
ze zdroje důvěryhodného či nikoli. Pojem „spáčský efekt“ byl ustanoven právě proto, že se
vliv na postoj člověka v takovém případě dostavuje až po delší době, tedy zpomaleně,
stejně jako by reagoval ospalý člověk (Gregor, Vejvodová, 94 – 95). Z toho plyne, že ne
vždy je to, co si zapamatujeme, věrohodné. Lidský mozek má někdy pocit, že informace,
kterou si pamatuje, je důvěryhodná, nemusí tomu tak však být, jelikož spojení mezi
zdrojem a samotnou informací slábne.
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3

Práce s dezinformacemi - jak je poznat?

Základním principem při práci s jakýmikoli předkládanými informacemi je přistupovat
k nim kriticky. Zkoumání a ověřování pravdivosti informací nás může navíc obohatit a dát
nám potřebné komunikační schopnosti pro obhájení našeho názoru. Jen v případě, že
podrobíme celou zprávu kritické analýze, máme možnost odkrýt, kde se nachází pravda a
zároveň obohatit naše vlastní vnímání světa (Jirák, Vejvodová, 52).

3.1 Spolehlivé zdroje
Jednou z možností, jak odlišit seriózní informaci od dezinformace je ověření jejího zdroje.
Dezinformace málokdy disponují dohledatelným a důvěryhodným zdrojem. Abychom
mohli úspěšně posoudit důvěryhodnost článku, je třeba, aby bylo možné dohledat jeho
autora, vlastníka média, kde článek vyšel, a samotná obsažená informace by měla být
ověřitelná (Gregor, Vejvodová, 59).
Pokud je možné zdroj informace dohledat, je třeba posoudit úplnost informace i to, zda je
informace uvedena ve své komplexnosti, či zda byla vytržena z kontextu, aby podpořila
autorův názor na věc (Gregor, Vejvodová, 60).
Ověřit je třeba i kredibilitu odborníků, kteří jsou v článku citováni. Může se stát, že
proklamovaný odborník odborníkem vůbec není, nebo je zcela vymyšlený, viz kauza o
zrušení písmene Ř (Gregor, Vejvodová, 60).
Aby článek byl nestranný, nepřísluší se ani odkazovat na „všeobecné znalosti“ frázemi
typu „všichni dobře vědí, že…“ (Gregor, Vejvodová, 60).
Jak tedy spolehlivost zdrojů odhalit? V současné době je bez obtíží možné si na internetu
ověřit, zda o informacích, které jsou v článku obsaženy, píšou i jiné weby, a zda jsou
dohledatelné i v jiných médiích. Případně je možné dohledat i původní zdroj, který
informaci rozšířil. Je také možné prověřit, zda osoby, na které je odkazováno, skutečně
existují, a zda jsou skutečně tím, za koho jsou vydávány.
Existují zároveň weby, které se ověřování výroků a správnosti informací věnují. Na těch je
možné nalézt vyvrácení mnoha dezinformací či uvedení polopravd na pravou míru. Jako
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příklad jmenujme třeba web demagog.cz, který se zabývá především analýzou výroků
politiků, či manipulatori.cz, jehož heslo je „hoaxy, manipulace a propaganda pod lupou.“
Spolehlivé zdroje jsou obzvláště důležitým principem pro mladé lidi. Americký think tank
Pew Research Center uvádí, že „čím mladší uživatel sociálních sítí, tím více věří
informacím na nich.“ Téměř 60 procent studentů užívající sociální sítě jako svůj primární
zdroj informací uvedlo, že nikdy nezkoumají, z jakého zdroje informace pocházejí. Na
vrchol žebříčku důležitosti a důvěryhodnosti staví jiná kritéria než důvěryhodnost zdroje
informace. Zajímají se zejména o reakce ostatních lidí na sítích, osobu autora a styl jeho
psaní (Gregor, Vejvodová, 96).

3.2 Nestrannost článku
Pozornost je třeba věnovat i objektivitě článku. Informace prezentované seriózními médii
by měly být nestranné, bez hodnotících názorů, neměly by podporovat stereotypizaci, či
rozdělovat na dobré nebo špatné. Je třeba si ověřit, zda je článek formulován objektivně.
Objektivita článku sice nezaručí jeho faktickou správnost, nicméně je jedním z faktorů,
který může pomoci při určování serióznosti článku.

3.3 Emoční neutralita článku
Manipulace pomocí emocí je spolehlivou taktikou nejen ve světě médií. Tím, že v nás
vyvolá určité emoce, má zpráva za cíl změnit náš postoj. Pro manipulátory je typické
využívání nekalých praktik, které v nás vyvolávají specifické emoce. Buďto ty velmi
negativní, nebo naopak ty velice pozitivní. Nejčastěji se tak setkáme s vyvoláváním strachu
a nenávisti, závisti, nebo naopak solidarity a radosti. Manipulátoři se často zaměřují na
nejhlubší lidské obavy, jedním z nejrozšířenějších způsobů je hra se strachem. Pokud se
recipienti obávají o svůj život a své blaho, nebudou mít sklony si ověřovat pravdivost
prezentovaných informací a zároveň budou mít zájem zvolit takovou politickou
reprezentaci, která danou problematiku bude reflektovat ve svém programu, ať už se jedná
o populismus, nebo je program myšlen vážně (Gregor, Vejvodová, 73). Je třeba, aby
jedním z cílů mediální výchovy a potažmo společenských věd bylo vychovat samostatně
přemýšlející jedince, kteří se nenechají ovlivnit emoční manipulací a budou schopni
efektivně zhodnotit pravdivost a důvěryhodnost informací, které jsou jim předkládány.
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Pokud se výuka mediální výchovy nepřizpůsobí okolnostem současného mediálního
diskurzu, může to mít za následek nízkou vzdělanost recipientů, kteří pak nebudou kriticky
hodnotit informace, jež konzumují. V krajním případě pak může dojít k situaci, kdy
občané, kteří snadno podlehnou manipulaci, budou opakovaně volit populistickou
politickou reprezentaci, která bude soustředěním pozornosti na zveličené problémy
opředené strachem a emocemi odklánět pozornost od jiných, důležitějších záležitostí.
Podle psychologa Dannagala Younga je vliv emočně zabarvených dezinformací na náš
mozek značný. Mozek totiž „věnuje zprávě větší pozornost, lépe ji zpracovává a snáze si ji
zapamatuje“ (Gregor, Vejvodová, 85).
3.3.1 Svalování viny
Média, která chtějí svými čtenáři manipulovat, často využívají jako manipulační techniku
svalování viny. Snaží se přesvědčit veřejnost, že za problémy může konkrétní jedinec nebo
skupina lidí. Využívají nálepkování, skupinu či jedince zesměšňují, ponižují. Svalením
viny tak často odsuzují jedince či skupinu, která s daným problémem nemá nic společného
(Gregor, Vejvodová, 61).
Lidský mozek funguje ve stereotypech, pomocí zjednodušení komplexnosti některých jevů
se lépe orientujeme ve světě kolem sebe (Gregor, Vejvodová, 61). Je však třeba mít na
paměti, že stereotypy nejsou pravdivá a závazná fakta, nemůžeme tedy zobecnění
aplikovat na všechny jedince patřící do určité skupiny. Kupříkladu nelze říci, že každá
žena neumí řídit.
Svalením viny a zobecňováním vytváříme zkreslenou, zjednodušenou a černobílou realitu.
Zjednodušená verze skutečností je pak jednodušší na zapamatování, jelikož není tak
komplexní, je tedy více pravděpodobné, že recipientovi utkví v paměti právě
simplifikovaná verze událostí, ve které je označen jasný viník (Gregor, Vejvodová, 62). Při
svalování viny je jedinec opakovaně poškozován prostřednictvím urážek či přisuzování
negativních výroků a činů. Příkladem ze současné doby může být kritika prvního českého
prezidenta Václava Havla, který je často kritizován odpůrci demokracie, multikulturalismu
a EU.
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3.3.2 Práce s emočně manipulovanými mediálními sděleními
Pokud se setkáme se zprávou, která nás rozčílí či jinak zapracuje s našimi city, je třeba
zachovat klid. Rozhodně není vhodné podléhat emocím a chovat se impulzivně. Je třeba
nejdříve zprávu analyzovat, zaměřit pozornost zvláště na to, jakým stylem je článek
napsaný. Emočně zabarvená sdělení bývají často jednostranná a neobjektivní. Často se
v takových článcích mohou objevit také velká písmena, která přikládají speciální důležitost
určitým informacím a podsouvají nám, na co se máme soustředit. Není od věci se podívat
na jiné zpravodajské portály a ověřit si, jakým způsobem o informacích pojednávají jiní
novináři. Zároveň si tím ověříme klíčová fakta (Gregor, Vejvodová, 74).

3.4 Manipulace fotografií
Za manipulovanou fotografii označujeme takovou fotografii, jejíž finální podoba
neodpovídá situaci, která se skutečně odehrála (Fineman, 7). Manipulovat fotografií
můžeme pomocí vložení fotografie do chybných souvislostí, manipulací fotografovaného
subjektu před zachycením fotografie, nebo manipulací po vzniku fotografie, tedy úpravou
samotné fotografie pomocí grafických programů (Gregor, Vejvodová, 64, 66).
Fotografie by měly co nejvěrněji reflektovat reálný stav, jedno ze základních pravidel
fotožurnalismu je nezasahovat do focené scenérie. I pouhým upravením jasu, kontrastu a
barevnosti lze emočně podbarvit prezentovanou fotografii a manipulovat tak s názorem
recipienta (Gregor, Vejvodová, 65 – 70).
Z výzkumu psycholožky Sophie Nightingaleové vyplývá, že až třetina recipientů bez
ohledu na věk, vzdělání a pohlaví nerozezná neupravenou fotografii od fotografie, která
prošla digitálním zásahem. Účastníkům výzkumu byly ukázány fotografie, které pak
následně byly upraveny. Respondenti měli poté za úkol ukázat, která fotografie je původní
a která upravená, případně i ukázat, co bylo upraveno. Původní fotografii bylo schopno
odhalit pouze lehce přes polovinu respondentů, upravenou fotografii odhalily dvě třetiny
dotazovaných (Gregor, Vejvodová, 70; One third of fake images go undetected in recent
study). Na webu Warwické univerzity je k dispozici online verze dotazníku, kde je možné
si odhalování originálních fotografií od těch upravených vyzkoušet (Photograph study).
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3.4.1 Jak rozeznat upravenou fotografii
V prvé řadě je třeba rozlišit, zda se jedná o aktuální nebo ilustrační snímek. Ilustrační
snímek nezachycuje konkrétní událost, o které může pojednávat článek, nemusí být
pořízen ani na stejném místě a ve stejném čase. Aktuální snímek je ten, který byl pořízen
přímo na místě události a zachycuje konkrétní událost tak, jak se odehrávala. U seriózních
médií bývá ilustrační snímek vždy označen (Gregor, Vejvodová, 71).
V případě pochybností o důvěryhodnosti obrázku existuje několik možností, jak odhalit
jeho původ. Například databáze TinEye ověřuje historii fotografií a obrázků. Pomocí této
aplikace lze vyhledat, zda byl obrázek již někdy použit a případně kde (TinEye Image
Recognition). Podobnou funkci nabízí také Google v podobě svého doplňku Google
Images (Find related images with reverse image search).
Pokud chceme sami ověřit, zda fotografie nebyla upravena, je dobré se zaměřit na jas
fotografie, stíny lidí a objektů na fotografii, odrazy v brýlích, sklech, kapotách, oknech,
atd., zda jsou všechny osoby a věci zcela proporční, zda jsou v realistických pózách, či zda
mají všichni lidé své stíny (Gregor, Vejvodová, 71 – 72).

3.5 Manipulace videem
Podobně jako manipulace fotografií funguje i manipulace videem. Pomocí střihu lze video
upravit tak, že změníme nejen efekt, který video vyvolává, ale i faktický obsah videa.
Přidáním dramatické, romantické, či jiné hudby pak můžeme ovlivnit diváka a posunout
vnímání videa směrem, který je pro autora žádoucí (Gregor, Vejvodová, 70). Že emoční
zabarvování videa pomocí hudby není neobvyklá praktika, může dokázat například
reportáž TV Nova o ženě zaklíněné pod kořenem stromu. Reportáž pojednává o ženě, která
se na dovolené se svými přáteli šla večer projít do lesa. Uklouzla a zaklínila se pod
kořenem stromu. Kvůli posttraumatické poruše nedokázala přivolat pomoc, a tak musela
pod kořenem strávit 11 hodin. Reportáž může vzbuzovat kontroverzi hned z několika
důvodů. Mohlo by být předmětem diskuze, zda reportáž tohoto obsahu je vhodným
materiálem do hlavní zpravodajské relace. Co nicméně zůstává neoddiskutovatelné, je fakt,
že s videem, které se v reportáži objeví, je účelově manipulováno. Záběry paní, která pro
ilustraci znovu vlezla pod kořen stromu, doplňuje velmi emočně zabarvený popisek „11
hodin hrůzy a beznaděje.“ Hlavní aktérka reportáže se posléze přirovnává k vojákům
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bojujícím v první světové válce, jelikož jí vlastní situace připomínala, že vojáci „byli
v zákopech, byli mokrý, museli vydržet.“ Autor reportáže příběh popisuje frázemi „k ránu
přestává veškerá legrace, paní Zdena je úplně vyčerpaná a promrzlá“ nebo „po pár metrech
se vycházka mění v boj o holý život“ (Pik). Záběry na paní Zdenu pod kořenem jsou
doprovázeny dramatickou hudbou, která z příběhu nešťastné náhody s dobrým koncem
dělá dramatický boj o život. Reportáž by bezpochyby vyzněla jinak, nebyla-li by
doprovázena zvukovými efekty a emočně zabarvenými komentáři.
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4

Mediální výchova

Mediální výchova, nebo také mediální pedagogika, je obor, který vznikl v roce 1976.
Výskyt

tohoto

oboru

je

možné

pozorovat

ve

skandinávských

zemích,

za

nejpropracovanější je však považována německá teorie mediální pedagogiky (Schorb,
Sloboda, 8). Pokud hovoříme o mediální výchově, hovoříme o „záměrné socializační
působení, které vychází z určitých pedagogických představ a potřeb.“ (Sloboda, 44)
Mediální výchova je obor prolínající se skrze několik disciplín, především mediální studia,
pedagogiku a společenské vědy. Výzkumná činnost a praktická aplikace poznatků mediální
výchovy se dotýká také oblastí, jako jsou například informační technologie (Schorb,
Sloboda, 8).
Mediální výchova je dynamickým oborem, jedná se o teoretickou i praktickou disciplínu,
která si za hlavní cíl klade popis, teoretickou konceptualizaci a praktickou podporu
osvojování si médií jedincem. Mediální výchova se nezaměřuje pouze na děti a mladistvé,
zvláště zajímavou skupinou uživatelů médií jsou pro mediální pedagogiku starší lidé
(Schorb, Sloboda, 8).
Důležitost mediální výchovy je zřejmá, o současné době hovoříme jako o mediatizované
společnosti, ve které jsou média přítomna v každodenních životech běžných lidí. Každá
věková skupina se s médii setkává a je třeba, aby byla schopna s nimi pracovat a osvojit si
je.
Osvojování médií je mediální výchovou definováno jako komplexní sociální proces. Do
osvojování médií jako do procesu nevstupuje pouze jedinec, nejedná se o izolovaný jev,
nýbrž o proces, ve kterém jsou zapojeny další proměnné určené například společností či
samotným jedincem (Schorb, Sloboda, 8).
Předmětem zájmu mediální pedagogiky jsou tři činitelé, kteří vstupují do vzájemných
vztahů. Jsou jimi subjekt, společnost a média. (Schorb, Sloboda, 8)
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Obrázek 1Předměty zájmu mediální pedagogiky

Každý z těchto tří činitelů se vzájemně ovlivňují a tvoří spolu jeden celek (Schorb,
Sloboda, 8).
Mediální výchovu nelze chápat pouze jako výchovu odkázanou na školu, jedná se o
celospolečenský a celoživotní vzdělávací proces. Významnou roli v tomto procesu hraje
rodina, vrstevníci, mimoškolní výchovná zařízení, ale i každodenní zkušenost s médii
(Sloboda, 38).
Média jsou vnímána jako manifestace sociálního prostoru. Jsou součástí našich
každodenních interakcí, obklopují nás, vstupují do mezilidských interakcí, a to nejen jako
samotný předmět, se kterým interagujeme, ale do interakcí vstupuje rovněž jejich obsah,
témata nebo kontext. (Schorb, Sloboda, 8).
Kompetence k užívání médií a zacházení s médii získává jedinec v procesu osvojování si
médií. V tomto procesu média používáme, vnímáme, jak fungují, hodnotíme je a
zpracováváme je pro své potřeby (Schorb, Sloboda, 9).
Mediální výchova jako samostatná disciplína vytváří své vlastní vědění a poznatky. Hledá
odpovědi na otázky, jak si mohou subjekty osvojit emancipované, samostatné a uvědomělé
užívání médií, jak média určují biologické a duševní zrání subjektu, s nímž interagují, jak
se vyvíjí identita jedince či skupiny v prostředí, jehož součástí jsou média, jak média
ovlivňují lidské myšlení a mnoho dalších (Schorb, Sloboda, 9).
Zacházet s médii znamená subjektivně volit média, ovlivňovat společnost pomocí médií,
používat média jako prostředek a být médii ovlivňován (Schorb, Sloboda, 9). Ač mají
média edukační a informační potenciál, jejich primárním důvodem a způsobem užívání je
zábava. Důležitým aspektem médií je fakt, že organizace vytvářející mediální obsahy jsou
komerční organizace, které za svůj hlavní zájem považují zisk (Sloboda, 69). Toto je
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zásadní poznatek, který je třeba mít na paměti při práci s médii, jelikož tento faktor může
ovlivňovat obsah, který média vyprodukují.
K obsluze médií je potřeba specifických způsobů ovládání. Média vytvářejí specifické
produkty, pro jejichž zpracování jsou potřeba zkušenosti a kompetence typické pro média,
například kompetence týkající se komunikace a sdílení. Je zároveň třeba respektovat, že
mediální prostor je veřejný sociální prostor, participují na něm jedinci a skupiny a jeho vliv
přesahuje i do ostatních sociálních prostorů mimo média (Sloboda 18).

4.1 Cíl mediální výchovy
Mediální výchova má za cíl vytvoření emancipovaného jedince, který má reflexivněkritický pohled na média. Je kompetentní k užívání médií a je schopný se pro různé druhy
užívání médií sám rozhodnout (Schorb, Sloboda, 10). Profil takového emancipovaného
jedince skýtá i kompetenci k rozlišování dezinformací od seriózních informací, práci
s nimi, a schopnost obrany proti jejich vlivům.
Mediální výchova stojí na několika tezích. Hlavním prvkem mediální výchovy je „učení se
činností“, v angličtině learning by doing. O mediální výchově tedy nelze učit jen
teoreticky. Je třeba se skutečně zapojit do reálné práce s médii (Schorb, Sloboda, 10).
Nejinak je tomu ani v případě učení o dezinformacích. Konkrétně rozlišování, která
mediální zpráva je dezinformací, a která pravdivou reportáží o faktech, má velký
didaktický potenciál a je možné si na takové aktivitě ukázat, jak snadné je dezinformaci
uvěřit.
Mediální pedagogika vytváří kritické myšlení vůči médiím. Učí jedince s médii pracovat
tak, aby byl schopen kriticky vyhodnotit nejen jejich obsah, ale i formu sdělení (Schorb,
Sloboda, 10).
Cílem mediální výchovy je komunikační kompetence jedince, tedy aby byl jedinec
schopen média používat ke komunikaci, aby byl schopen vyjadřovat své názory skrz média
ve veřejném prostoru a konfrontovat je s názory ostatních. Mediální gramotnosti
dosáhneme pomocí reflexivně-praktického osvojení si médií (Schorb, Sloboda, 10).
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Hlavní oblasti zájmu mediální pedagogiky jsou:
1. Mediální socializace – mediální výchova může probíhat intencionálně i
nezáměrně, obojí je však projevem mediální socializace.
2. Mediální didaktika – jedná se o oblast propojující přístupy používání medií ve
výuce ke zefektivnění procesu učení a zároveň o oblast didaktických postupů pro
používání mediálních produktů ve výuce za stejným účelem.
3. Mediálně-pedagogický výzkum – jde především o aplikaci metod různých
disciplín (pedagogiky, psychologie, sociologie, mediálních studií) k bádání
v oblastech mediálně-pedagogického zájmu (Sloboda, 32).
Všechny tři oblasti zájmu mediální výchovy mají společný klíčový koncept mediální
gramotnosti (Sloboda, 32).
Mediální výchova má sedm fází vývoje, které mohou velice dobře ilustrovat proměny
důležitosti mediální gramotnosti:
1. Preventivně-normativní – proud mediální výchovy aktuální zejména ve 20. letech
20. století. Kvůli nástupu filmu a jeho popularitě došlo ke snaze ochránit
obyvatelstvo před negativními vlivy médií.
2. Propagandisticko-socializační – proud období před a během druhé světové války.
V této době byla média využívána k propagandistickým účelům.
3. Preventivně-normativní – po druhé světové válce se západní společnosti navrátily
opět k preventivně-normativní fázi. Jednalo se o reakci na propagandistické použití
médií během války.
4. Kriticky-receptivní / emancipačně participační proud – tento proud vznikl jako
reakce na mediální produkce z USA, které ve velkém vstupovaly do kin a televize.
Během tohoto období došlo k proměně mediální výchovy. Bylo jasné, že „není
možné normativně omezovat média a chránit obyvatelstvo před vystavením mediím
a případným negativním účinkům, ale je nutné budovat u lidí kriticky-receptivní
kompetence, které jim umožní se emancipovat ze závislosti na médiích a aktivně,
ale kriticky a reflektovaně se účastnit mediální konzumace.“ (Sloboda, 29).
V Čechách tento vývojový proud začíná být aktuální až v 90. letech 20. století.
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5. Technologicko-funkcionální proud – vzniká v 70. letech 20. století. V tomto
období se oddělila mediální výchova (učení se o médiích) od mediální didaktiky
(učení se s médii).
6. Mediální pedagogika zaměřená na jednání – vznikla v 90. letech díky zlevnění
produkčních technologií, které se tak staly dostupnější, a díky příchodu počítačů a
internetu. Došlo ke kreativní emancipaci uživatelů médií, kteří měli možnost své
dílo šířit v mediálním prostoru. V tomto období dochází k akcentování potřeby
mediální gramotnosti.
7. Integrující mediální pedagogika – soudobý proud, ve kterém pojem mediální
gramotnost figuruje jako klíčový (Sloboda, 28 – 29).
4.1.1 Mediální socializace
Koncept mediální socializace je možné vnímat jako souhrn interakce mezi jedincem,
společností a médii. Rozlišujeme socializaci k médiím a socializaci médii. Socializace
k médiím znamená učení se médiím jako součástí společnosti. Do tohoto procesu vstupuje
rodina, škola, mimoškolní aktivity, i vrstevnické a jiné skupiny lidí obklopující jedince
(Sloboda, 41).
Pod pojmem socializace médii pak můžeme chápat situaci, kdy média zprostředkovávají
informace a vědění o světě, ukazují určité hodnoty a vzorce chování, pomocí kterých je
možné formovat identitu jedince. Média mohou být jak faktorem, nástrojem, tak i
zprostředkovatelem socializace (Sloboda, 41).

4.2 Mediální gramotnost
V našem prostředí se termín „mediální gramotnost“ poprvé objevil v roce 1995 v textu
Karla Šebesty a Jana Jiráka. Jedná se pravděpodobně o adaptaci konceptu media literacy,
který je definován jako kritická recepce médií. Pozdější vývoj definice se soustředí hlavně
na kriticko-reflexivní náhled na média coby obsahy a komerční organizace. Publikum má
média a jejich obsahy přijímat aktivně (Sloboda 34).
Mediální gramotnost může být definována jako série komunikačních kompetencí, které
snoubí schopnosti vyhledávat,

analyzovat,

hodnotit a dál předávat informace

v nejrůznějších formátech a z nejrůznějších zdrojů (Bína, 20).
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Mediální gramotnost členíme na dvě složky – znalostní a dovednostní. Znalostní mediální
gramotnost zahrnuje osvojování poznatků o historii a současnosti médií, o principech jejich
fungování, jejich společenské roli a případných hrozbách jejich zneužití. Dovednostní
složka mediální gramotnosti se soustředí na rozvoj praktických dovedností, kterými je
třeba disponovat při práci s médii (Bína, 20).
Mediální gramotnost se podle Bernda Schorba skládá ze tří složek: Znalosti o médiích,
hodnocení médií a jednání s médii (Sloboda, 35).
Znalosti o médiích zahrnují znalosti fungování technologií, jak se tvoří mediální obsahy,
povědomí o médiích coby institucích, a jak fungují média, co se týče pracovní struktury,
vzájemného propojení obsahů a společností. Dále také znalost o médiích zahrnuje orientaci
v politických, společenských a historických souvislostech. Tyto znalosti jsou podle
Schorba předpokladem k schopnosti hodnocení médií a zacházení s nimi (Sloboda, 35).
Mediální gramotnost je klíčová kompetence pro život v dnešním mediatizovaném světě.
Jedná se rovněž o kompetenci, která umožňuje přizpůsobení neustálému technologickému
vývoji i nově vznikajícím obsahům (Sloboda, 33). Je velice špatně měřitelná. Je možné ji
rozumět jako technickým kompetencím, tedy ovládání, užívání a tvoření médií, ale také
jako schopnosti porozumět obsahům a médiím coby sociálním institucím, je však také
možné ji popsat jako sebevědomí pro jednání a zacházení s médii (Sloboda, 85).

4.3 Média v rodině versus média ve škole
Abychom byli schopni porozumět roli médií v životě dětí a mladých lidí, je třeba pochopit
i to, jak média vstupují do rodinného života. Nová média oslabují tradiční mocenské
vztahy mezi rodiči a dětmi a rodiče jsou stavěni do nevýhodné situace. Děti se setkávají
s digitálními technologiemi a jejich inovacemi dříve než jejich rodiče a mají náskok. Mají
tím pádem k médiím rutinní vztah, který jejich rodiče nemají. Pro děti jsou technologie
zábavou, pro rodiče jsou důležité především společensky (Sloboda, 33).
Co se týče socializace, média konkurují tradičním socializačním institucím. Tradiční
socializační instituce jako rodina či škola mají oslabený vliv. Děti jsou díky technologiím
v neustálém kontaktu se svými vrstevníky a některé zdroje uvádí, že i díky tomuto dochází
ke snižování věkové hranice, kdy je možné říci, že primární socializační institucí jsou
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rodiče dítěte. Na úkor rodiny se totiž posiluje socializace dětí ve vrstevnických a jiných
skupinách (Sloboda 23).
4.3.1 Nástroje mediální pedagogiky v rodině
Za nástroje mediální pedagogiky v rodině se považuje:
•

Omezování či neomezování konzumace médií dětmi po stránce časové, obsahové i
technické

•

Pořízení médií nebo povolení jejich konzumace jako výchovná odměna

•

Zákaz, odebrání, omezování nebo nepořízení médií jako výchovný trest

•

Vystavování médií s výchovným záměrem (kupříkladu naučné pořady)

•

Diskuze o médiích

•

Společná konzumace a užívání médií rodičů s dětmi s vědomým výchovným cílem
(Sloboda, 46).

4.3.2 Institucializovaná mediální výchova
Pro účely této práce jsou však mnohem důležitější institucionální nástroje mediální
výchovy. Dle Slobodova výzkumu z roku 2008 si 85,8 % respondentů a respondentek
přeje, aby stát určitě nebo spíše nesl zodpovědnost za mediální výchovu. Dále se 42 %
respondentů a respondentek domnívá, že by média rozhodně měla být odpovědná za
ochranu dětí, 41 % oslovených pak tvrdí, že by média měla spíše být odpovědná (Sloboda,
136).
Odpovědí institucionální mediální výchovy pak mohou být následující nástroje:
1) Státní regulace formou zákonných restriktivních opatření – tento druh restrikcí
je rozvinut zejména v Evropě. U nás se například jedná o zákaz vysílání pořadů,
které mohou obsahovat pro děti nevhodné prvky, před 22. hodinou, nebo o zákaz
přerušování dětských pořadů reklamou. Na dodržování těchto pravidel dohlíží
RRTV – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
2) Samoregulační opatření – jedná se o etické kodexy samotných médií. Mediální
organizace tedy v podstatě provádí autocenzuru vlastního obsahu.
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3) Institut médií veřejné služby – zaštituje média, která mají zajišťovat mediální
servis pro veškeré obyvatelstvo. Tato média bývají označována jako veřejnoprávní
(Sloboda, 137).
4) Institucionální nástroje mediální výchovy – jde o nástroje, které mají zasahovat
do rodičovské výchovy ve formě doporučení, například sdělení upozorňující na
nevhodnost pořadu pro děti (Sloboda, 138).
5) Institucionalizace školní mediální výchovy – mediální výchova je povinnou
součástí vzdělávání na základních a středních školách od roku 2006. I tak však
existuje přesvědčení, že vzhledem k tomu, že se děti setkávají s médii již od útlého
věku, je mediální výchova ve školách prakticky bezmocným nástrojem. Sloboda
k tomuto tématu uvádí, že „…pokud uvážíme, že děti a mládež, v nichž škola
cíleně pěstuje mediální gramotnost, jsou budoucími rodiči nebo se podílejí na
mediální výchově svých mladších sourozenců (…), pak je (mediální výchova)
smysluplnou a potřebnou, i když příliš neřeší aktuální situaci – často ne příliš
rozvinutou

mediální

gramotnost

současných

rodičů

(v

horším

případě

vyučujících).“ (Sloboda, 139 – 140).
Zodpovědnost za mediální obsah a mediální gramotnost mohou ovlivnit samy mediální
organizace, například pomocí profesní přípravy novinářů, během které by mělo docházet
k rozvoji kritického myšlení a reflexe vlastní novinářské tvorby. Toto můžeme označit jako
specializovanou mediální gramotnost (Sloboda, 140).
Jelikož vliv médií na jedince je značně individuální, měla by taková být i mediální
výchova, aby byla skutečně efektivní. Nicméně úspěšnost institucializované mediální
výchovy záleží na více faktorech, a to zejména na technických možnostech školy, postoje a
vztah žáků, i rodičů k určitým typům médií, rodinné prostředí, ze kterého žák či student
pochází, a v neposlední řadě postoj učitele k médiím a možnostech jejich využití ve
vzdělávání a učitelovo technické i mediální vzdělání a dovednosti v této oblasti
(Bělohradská, in Mašek, Sloboda, Zikmundová, 68).
Základní předpoklad pro učitele mediální výchovy je jeho schopnost efektivního zacházení
se zprostředkovateli informací, tedy médii. Učitel by měl umět dokázat využívat média
v reálných situacích a měl by být schopen se v nich orientovat, měl by rozumět různým
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formám a typům působivosti mediálních obsahů a vhodně je vybírat k tomu, aby dovedl
přenést své vlastní know-how na žáky (Bína, 41).
Mediální výchovu a rozvoj mediální gramotnosti v současné době není možné provádět
tradičními formami vyučování, jako je například frontální výuka, jelikož vyučování
mediální výchovy by mělo být především aktivním procesem spojeným s řešením úloh a
s aktivním

poznáváním.

Faktografické

údaje,

jejich

memorování

a

zkoušení

encyklopedických poznatků by mělo být omezeno na minimum. Žáci by měli dostat
prostor k procvičování schopností vedoucích k samostatnému získávání informací a
aktivnímu nakládáním s nimi (Petranová, Vrabec, 209).

4.4 Důležitost mediální výchovy pro jedince – dítě
Každý jedinec náleží do několika sociálních skupin, jako je například rodina, partnerský
svazek, skupina přátel, spolužáků, nebo skupina kolegů ze zaměstnání. Tyto sociální
skupiny mají svou hierarchii a organizaci (Sloboda 20).
Sociální skupina rodiny zajišťuje prvotní socializaci dítěte. Poznatky, schopnosti a
zkušenosti, které si jedinec osvojí a získá v počáteční fázi života, jsou nesmazatelné a
těžko je možné je změnit. Rodina je tak považována za klíčového činitele v procesu
socializace dítěte. Rodina má čtyři základní funkce – výchovnou, biologickou,
ekonomickou a emoční (Sloboda 21). Verner s trochou nadsázky definuje média jako
dalšího člena rodiny. Toto tvrzení podporuje argumentem, že média pomáhají spolu
s rodiči vychovávat. Je tedy třeba ze strany rodičů brát zřetel na to, kterým směrem média
jejich děti formují (Verner, 71).
Média jsou nedílnou součástí interakce v rodině, kde je ne vždy možná individuální volba
mediálního obsahu. Volba mediálního obsahu je často projevem například mocenských
struktur v rámci rodiny nebo projevem potřeby sociálního kontaktu (Sloboda 21).
Kupříkladu televize může být prostředek k vytvoření příležitosti k interakci v rodině,
vytváření kontextu, v rámci nějž jednotliví členové rodiny interagují. Děti mají zájem o
mediální obsah a technologie, atraktivita médií je tedy pro děti vysoká, v závislosti na
jejich vlastních zájmech a schopnosti rozumět obsahu médií. Média mohou mít jak
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pozitivní, tak negativní vliv na jedince. V případě dětí je potřeba sledovat a zabývat se tím,
jaké mediální obsahy děti konzumují a jakou pozici v jejich životě zaujímají (Sloboda 22).
Média se v rodině mohou využívat z různých důvodů, vstupují do všech oblastí fungování
rodiny. Používají se pro relaxaci a trávení volného času, ale zprostředkovávají i vzájemnou
přítomnost s ostatními členy rodiny. Média, jejich dostupnost a dostupnost mediálních
technologií souvisí i se sociálním postavením dětí ve vrstevnických skupinách. Souvisí
tedy i se socio-ekonomickou funkcí rodiny (Sloboda 23 – 24).
Co se týče nových médií, jejich pozice zatím není zcela zdokumentovaná. Představa o
jejich negativních vlivech však bývá často připodobňována k vlivům tradičních médií, jako
například televize. U nových médií se rozšiřuje individualizované užívání a místo pouhé
recepce mediálního obsahu můžeme rovněž hovořit i o interakci. Rovněž definice
mediálního publika je poněkud jiná, než je tomu u tradičních médií. V případě nových
médií se stírá hranice mezi producentem a publikem mediálního obsahu (Sloboda 22 – 23).
Nová média umožňují lepší kontrolu rodičů nad tím, jaký mediální obsah jejich děti
konzumují a v jaké míře, na druhé straně jsou nová média místem intenzivnějšího kontaktu
dětí s jejich vrstevníky a vnějším světem, mohou tím pádem vést i k narušení rodičovské
autority a větší emancipaci dítěte (Sloboda 23). Kvůli médiím není úloha rodičů v rodině
důležitá tak, jako tomu bylo dříve. Děti nejsou formovány již pouze svými rodiči,
vrstevníky a blízkým okolím, ale jejich vývoj je stále více ovlivňován médii. Děti pomocí
nich rychleji dospívají, avšak pro velké množství dat, jež je obklopují, ztrácí schopnost
rozlišování a vyhodnocování informací, aby je mohli využít pro tvorbu vlastního názoru
(Verner, 71). Toto je možné brát jako podpůrný argument pro důležitost výuky o
dezinformacích na českých školách. K schopnosti tvorby vlastního názoru totiž
neodmyslitelně patří schopnost rozlišovat, na které informace se mohu spolehnout, a
kterými bylo potenciálně manipulováno.
Předpoklad, že rodiče jsou odpovědni za výchovu jejich dětí, staví mediální výchovu
v rodině do pozice zásadní důležitosti, a to i přes snahu státu do této výchovy zasahovat a
formovat jedince pomocí mediální pedagogiky v rámci vzdělávacího systému (Sloboda,
62). Děti se s médii setkávají především v rodině a je předpokládáno, že určitý základ
mediální výchovy si odnesou ze svého domácího prostředí.
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Otázkou zůstává, zda ponechávání odpovědnosti za mediální výchovu dětí pouze na
rodičích je správné, a zda to reflektuje přání samotných rodičů. Dle kvalitativního
výzkumu Zdeňka Slobody z roku 2008 mají podle respondentů velký podíl na
odpovědnosti nést jak školy, stát, tak i média samotná. Více než 80 % respondentů
odpovědělo, že stát, školy i média by rozhodně či spíše měly nést odpovědnost za mediální
výchovu (Sloboda, 63). Výsledky kvalitativní sondy tohoto výzkumu stvrzují potřebu
mediální výchovy jakožto součásti RVP.
Nejúčinnějším nástrojem, který stát může použít pro mediální výchovu jedince, je
vzdělávací systém (Sloboda, 65), zároveň je však třeba přihlédnout k faktu, že vliv médií
začíná ještě dříve, než jedinec vstoupí do systému formálního vzdělávání (Sloboda, 18),
tudíž je třeba, aby se mediální výchova odehrávala i v rodině. Respondenti Slobodova
výzkumu volali také po samoregulaci médií. To mohou činit přistoupením na oborové
kodexy, ratingové systémy, nebo například zavedením funkcí ombudsmanů. V České
republice tento druh regulace realizuje například Rada pro reklamu (Sloboda, 65 – 66).

4.5 Mediální výchova s přihlédnutím k dezinformacím v RVP
Mediální výchova je vnímána jako průřezové téma a má své místo jak v RVP jak pro
základní školy, tak i pro gymnázia. Ač jsou média každodenní součástí života člověka,
obsah průřezového tématu tuto skutečnost ne vždy reflektuje. Dle autorů podkladové studie
Mediální výchova jako průřezové téma je struktura průřezového tématu mediální výchovy
vytvořena koncem minulého století a není tedy zcela aktuální. V RVP pro základní
vzdělání i pro gymnázia jsou tedy pod pojmem „média“ míněna hlavně masová média. To
už však nereflektuje realitu digitalizovaného světa, kde se tradiční média sice konzumují,
ale skrze digitální technologie, a díky tomu se mění i povaha produkce těchto médií.
Koncepce mediální výchovy také ještě zcela nereflektuje fungování internetové
komunikace, a hlavně propojení individuální, masové a komerční komunikace, kterou
umožnil rozvoj sociálních sítí (Jirák, Šťastná, Zezulková, 19). Toto propojení v sobě skýtá
manipulační potenciál, který je zásadní pro téma dezinformací, zároveň však málo
akcentovaný RVP.
Dle Vernera by mediální výchova mimo jiné měla vyučovat o způsobech manipulace
s veřejností (Verner, 89). Autorské trio Jirák, Šťastná a Zezulková tvrdí, že mediální
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výchova klade důraz pouze na tradiční témata, která však byla aktuální pro mediální
prostředí poloviny dvacátého století, tedy například vliv masově šířených obsahů na
chování a postoje jednotlivců (Jirák, Šťastná, Zezulková, 19).
Výše zmínění autoři doporučují pro budoucí koncepci mediální výchovy reflexi
současného stavu komunikačních technologií a potenciálu tvůrčí seberealizace skrze
média. Rovněž označují jako stěžejní výchovu k vyhodnocování zdrojů, jelikož „ve světě,
kde fatálně selhaly tradiční představy o hodnotě informací na ose „pravda-lež“ a zvítězil
koncept opírající se o hodnotovou extrapolaci „uvěřitelné-neuvěřitelné“, je nutné hledat
cesty k plnohodnotnému individuálnímu i občanskému životu založenému na kritickém
vyhodnocování (doslova) každé informace, ať je z jakéhokoliv zdroje“ (Jirák, Šťastná,
Zezulková, 20). Je tedy možné říci, že mediální výchova jako průřezové téma zatím
nereflektuje práci s informacemi a potažmo i dezinformacemi tak, jak by mohla a měla.
Pro občana digitalizovaného světa je třeba se umět orientovat ve všech zákoutích
mediálního prostředí, tudíž i analyzovat, které informace jsou důvěryhodné, a které méně.
Zahraniční diskurz pojímá mediální výchovu jako protekcionistickou, snaží se chránit
studenty a žáky tím, že je vybaví kritickým povědomím. To by mělo mít za důsledek
oslabení moci médií a mělo by vést ke stavu, kdy jsou žáci a studenti schopni kriticky
nahlédnout mediální sdělení a mediální prostředí a rozlišit například informace od
manipulací. Zároveň je upřednostňováno vyučování analytických metod a pomocí těch
například dekonstruovat mediální sdělení a za zdánlivou objektivitou najít jejich skrytou
propagandu. Zastáncem tohoto proudu je například britský teoretik vzdělávání Len
Masterman, který tvrdí, že škola může „osvobodit studenty od rizika mystifikací a života
s falešným vědomím a nahradit ho „objektivní pravdou“ (Jirák, Šťastná, Zezulková, 5).
Protekcionistický přístup k mediální výchově však sklízí kritiku zejména od zastánců
liberálního pojetí výchovy, které kriticky vnímá homogenní prvky v systému vzdělávání.
Tvrdí, že vzdělávání nemá být prostředkem, pomocí kterého dospělí předepisují dětem, jak
se mají dívat na svět. Liberální přístup zdůrazňuje zejména „intersubjektivní zkušenost
publika s užíváním a využíváním médií“. Usiluje o to, aby jedinec pochopil vlastní
zkušenost spojenou s médii, nikoli záměr nebo ideologické pozadí mediálního sdělení
(Jirák, Šťastná, Zezulková, 6). Tento přístup může být z hlediska práce s dezinformacemi
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ale rizikový, jelikož pokud není recipient mediálního sdělení schopen kriticky nahlédnout
ideologické pozadí konkrétního sdělení a případně i jeho původ, hrozí, že bude zcela
nekriticky přijímat informace, které mohou značně zkreslit jeho pohled na skutečný stav
věcí.
Obě dvě výše zmíněné koncepce vycházejí z předchozího stavu mediálního prostředí, kde
člověk byl od masových médií oddělen a bylo možné nahlížet na média zvenku. Toto však
nová média nedovolují, jelikož není možné si od nich zachovat odstup a nahlédnout na ně
z bodu mimo ně. Nová média jsou všeprostupující a zároveň dotvářejí prostor, kde se
pohybujeme. Dle Jiráka, Šťastné a Zezulkové bude třeba do budoucna principy mediální
výchovy přehodnotit tak, aby reflektovala nová média a jejich konstitutivní funkci při
formování společnosti (Jirák, Šťastná, Zezulková, 6).
Co se týče českého pojetí mediální výchovy, je zařazena jako průřezové téma do RVP ZV i
RVP G. V RVP ZV je kladen důraz na získání základní úrovně mediální gramotnosti. Ta je
pojata jako soubor znalostí a dovedností. Znalosti zahrnují například poznatky o fungování
médií, jakou mají média roli ve společnosti, jejich historii a strukturu atd. Dovednostmi je
pak myšlena například schopnost analyzovat sdělení a posoudit jeho věrohodnost,
vyhodnotit jeho záměr a zasadit jej do kontextu. Důraz je kladen na schopnost kritického
posouzení mediálních sdělení, podmínky pro práci s dezinformacemi jsou tedy pomocí
RVP ZV vytvořeny (RVP ZV; Jirák, Šťastná, Zezulková, 10 – 11).
V RVP G je kriticko-analytický přístup k médiím a mediálním sdělením rovněž obsažen.
Důraz je kladen na samostatnost jedince při chápání mediálních projevů a orientaci
v mediální nabídce. Dle RVP G představuje mediální gramotnost soubor poznatků a
dovedností, které dávají člověku nástroje, aby byl schopen odhalit ty oblasti mediální
produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat. Důraz je tedy opět kladen na kritické
myšlení, které je klíčovým prostředkem při odhalování dezinformací a práci s nimi (RVP
G; Jirák, Šťastná, Zezulková, 11).
Jak v RVP ZV tak i v RVP G je pojetí mediální výchovy interdisciplinární a má
protekcionistický charakter. Za cíl má zprostředkovat žákovi možnost poučenějšího
rozhodování v mediatizované společnosti. Autorská trojice Jirák, Šťastná a Zezulková však
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tvrdí, že neklade dostatečný důraz na „život v médiích“, který je novou dimenzí
medializované doby a je příznačný pro současnost (Jirák, Šťastná, Zezulková, 12).
Jako problematické je možné vnímat fakt, že mediální výchova nemá své místo v RVP pro
střední odborné vzdělávání. Některá témata spadající do mediální výchovy se sice v tomto
RVP objevují, mediální výchova jako taková ale akcentována není. RVP SOV však
zahrnuje dovednosti pro práci s dezinformacemi. Zdůrazňuje, že je třeba uvědomovat si
„nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky
přistupovat k získaným informacím“ (RVP SOV; Jirák, Šťastná, Zezulková, 14).
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5

Téma dezinformací v kontextu společenských věd

Co se týče propojení tématu dezinformací a výchovy k občanství, v RVP ZV se potkávají
zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Tato vzdělávací oblast by měla žáka
připravit pro život v demokratické společnosti, do které média a práce s nimi bezpochyby
patří. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti si klade za cíl, aby žáci poznali rozličné aspekty
života lidí a jejich souvislosti. Chápání společenských souvislostí i souvislostí spadající
pod čtenářskou gramotnost je klíčovou dovedností pro práci s informacemi a
dezinformacemi. Žáci by měli rovněž být seznámeni se společenskými jevy a procesy,
které se „promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu“
(RVP ZV, 51). Toto je rovněž možné vztáhnout k dezinformacím a průřezovému tématu
mediální výchovy, jelikož jak již bylo zmíněno, média jsou součástí našeho prostředí,
přispívají ke společenské náladě a podobě společnosti a konstruují naši sociální realitu.
Pokud by žák nebyl seznámen s možnými riziky dezinformací a neuměl je odhalovat,
mohla by díky médiím jeho sociální bublina dostat zcela jiný ráz.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost vytváří u žáků dovednosti a postoje, které jsou
zásadní pro využívání poznatků o společnosti a občanském životě. Žáci se učí
„rozpoznávat a formulovat společenské problémy (…), zjišťovat a zpracovávat informace
nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat
v reálných životních situacích“ (RVP ZV, 51). Pro zpracovávání informací o současných
společenských problémech je rovněž důležité umět se orientovat v médiích a mediální
produkci a být schopen vyhodnocovat a rozlišovat informace a dezinformace, jelikož
zvláště v posledních letech, kdy může prakticky kdokoli na internetu publikovat prakticky
cokoli, je orientace v současných společenských problémech značně ztížená a není ani
zdaleka přímočará a jednoznačná.
Cílové zaměření této vzdělávací oblasti rozvíjí klíčové kompetence žáka tím, že vede
k „rozlišování mýtů a skutečností, (…) hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení
společenských jevů současnosti i minulosti“ a zároveň ke tvorbě „schopnosti využívat jako
zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty…“ (RVP ZV, 52). Zvláště v těchto
dvou bodech využijí žáci kritické myšlení a schopnost rozlišit důvěryhodné a
nedůvěryhodné informace. Jedním z dalších cílů vzdělávací oblasti Člověk a společnost je
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orientace v aktuálním dění v ČR i ve světě (RVP ZV, 52), k čemuž je opět zapotřebí
orientace v mediálním prostoru.
Mezi očekávané výstupy Výchovy občanství z RVP je pro účely této práce třeba zmínit
zejména očekávání, že žák bude kriticky přistupovat k mediálním informacím, bude
schopen vyjadřovat svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a na
chování lidí (RVP ZV, 57). Je tedy patrné, že RVP ZV akceptuje dezinformace jako téma
pro společenské vědy aktuální. O dezinformaci a síření a sdílení informací je možné
hovořit také v rámci očekávaného výstupu VO-9-5-03 („žák uvede příklady některých
projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory“) (RVP ZV, 61). V globalizovaném a
mediatizovaném světě, kde není nikterak problematické si opatřit (dez)informace ze všech
koutů světa, je třeba umět pracovat i s globalizačním aspektem médií a mediálním
aspektem globalizace.
Samotné průřezové téma mediální výchovy klade důraz na dovednost zpracování,
vyhodnocování a využívání podnětů, které přicházejí z okolního světa. To vyžaduje
postupně stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií,
jelikož podnětů z médií k člověku přichází stále více. RVP ZV si uvědomuje klíčovou roli
médií pro chování jedince i společnosti a pro kvalitu života ve společnosti a zároveň si
uvědomuje potřebu mediální gramotnosti, která dle RVP ZV obsahuje osvojení základních
poznatků o médiích a také nabytí dovedností, které zaručí aktivní a nezávislé zapojení
jednotlivce do mediální komunikace. Charakteristika průřezového tématu mediální
výchovy specificky zmiňuje jako součást mediální gramotnosti posuzování věrohodnosti,
kvality a komunikačního záměru mediálních sdělení. Zároveň Mediální výchova požaduje
osvojení pravidel komunikace a argumentace, což je pro práci s dezinformacemi rovněž
užitečná dovednost (RVP ZV, 138).
V charakteristice mediální výchovy jako průřezového tématu je uvedeno, že v rámci
Informační a komunikační technologie by se v mediální výchově mělo probírat využívání
dokumentů jako zdrojů informací, a že se zde klade důraz na věcnou správnost a přesnost
sdělení, a to nejen při kritickém ověřování přijímaných informací, ale i při vlastní
produkci. Cílem by měl být návyk co nejdůkladnějšího ověřování veškerých informací
(RVP ZV, 138). Nabízí se otázka, zda je dobré osvojování těchto dovedností omezovat
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pouze na Informační a komunikační technologie, jelikož s informacemi je třeba pracovat
v každém předmětu a každé oblasti každodenního života.
V rámci RVP G rovněž zmiňuje potřebu schopnosti odhalení, která sdělení se snaží
manipulovat, a která nikoli, stejně tak jako potřebu schopnosti ověřovat informace.
Mediální výchova by měla vychovat člověka, který je schopen se orientovat v mediální
produkci, využívat ji, ale zároveň jí nepodléhat (RVP G, 77).
V rámci občanského a společenskovědního základu se mediální výchově klade za cíl
především doplnit představy a informace o rozhodovacích procesech v politické
komunikaci, o funkci veřejného prostoru a rizicích mediální manipulace, o demokratické
moci a její demokratické kontrole, o úloze žurnalistiky ve společnosti a o veřejnosti a
veřejném mínění (RVP G, 78).
Vzhledem k tomu, že RVP G byl vytvořen v roce 2007, tedy před více než 10 lety, je třeba
se zamyslet nad tím, zda tento plán může dostatečně obsáhnout realitu médií a mediální
krajiny nejen naší země, ale i celého světa, jelikož od roku 2007 nastalo mnoho zásadních
proměn v mediálním světě, kterým je také třeba se v rámci mediální výchovy věnovat.
Oba dva RVP zmiňují kritické myšlení a vyhodnocování správnosti informací, pojem
dezinformace či fake news se však ani v jednom z dokumentů neobjevuje, ačkoli se jedná o
aktuální téma, které v současnosti rezonuje společenským diskurzem.
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6

Jak pracovat s informacemi a dezinformacemi

V době internetu, kdy je možné se na různých webech dočíst zcela protichůdné informace
týkající se jedné a té samé věci, může být náš mozek zcela přehlcen a ztratí vůli a
schopnost kriticky o přijímaných informacích uvažovat. Jak ale poznat, která ze dvou
protichůdných informací je dezinformace, a která z nich popisuje realitu? I když nebudeme
v první chvílí schopni mezi těmito dvěma rozlišit, řešením není určit, že pravda se skrývá
někde uprostřed, že trochu pravdivého je na obou stranách, stejně tak jako je na obou
stranách trocha lži (Gregor, Vejvodová, 88).
V takovém případě se nechováme o nic lépe, než kdybychom bezmezně a nepodloženě
věřili jen jedné straně sporu. Takové řešení totiž uleví pouze našim emocím a ušetří nás
nutnosti ověřovat a vyhodnocovat proti sobě jdoucí informace. I takové hledání „zlaté
střední cesty“ však nemusí být bez následků. Jako příklad je možné uvést tvrzení, že
očkování způsobuje autismus. Mnoha studiemi bylo prokázáno, že očkování autismus
nezpůsobuje (Gregor, Vejvodová, 88), jako příklad uveďme studii dánských lékařů, kteří
mezi lety 1991 až 2010 testovali více než půl milionu dětí a nenašli žádnou spojitost mezi
autismem a očkováním (Očkování nezpůsobuje autismus, ČT24). Studie, která naopak vliv
očkování na vznik autismu potvrzuje, byla jen jediná. Jejím autorem je lékař Andrew
Wakefield, britský gastroenterolog. Jeho studie byla pro nedostatek příčinné souvislosti
několikrát vyvrácena a z časopisu, ve kterém vyšla, později stažena. V roce 2010 byla
Wakefieldovi odebrána licence vykonávat lékařské povolání právě kvůli jeho nepravdivé
studii, která však rozpoutala dodnes aktivní koloběh spekulací o bezpečnosti očkování
(Park).
K rozlišení mezi informací a dezinformací by nám měly pomoci již zmiňované zdroje a
jejich důvěryhodnost. Zaměřit se na původ informace je naprosto klíčové při prvotním
určování, zda je dobré informaci věnovat pozornost, či zda se může jednat o potenciální
dezinformaci.

6.1 Jak přesvědčit druhého, že uvěřil dezinformaci?
V prvé řadě je třeba si položit otázku, zda je žádoucí přesvědčovat druhého, že jeho tvrzení
je nepravdivé a jeho názor není založen na faktech. Každý má právo na svůj vlastní názor a
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v době, kdy je možné na internetu najít informace prakticky jakéhokoli charakteru, které
zastávají názor jakéhokoli myšlenkového proudu, jde jen velice obtížně dokazovat
objektivnost a pravdivost některých faktů. Zda přesvědčovat druhého, že uvěřil
dezinformaci, je na uvážení každého z nás. Ať již se rozhodneme jakkoli, měli bychom
však nejdříve ve vlastním zájmu ověřit zdroje vlastních informací a jejich důvěryhodnost.
Dezinformace není doporučeno ignorovat či cenzurovat, jelikož takové počínání může
potenciálně mít opačný než žádoucí efekt. V případě, že budeme dezinformace cenzurovat,
ti, kteří jim věří, mohou být utvrzeni v tom, že právě tato informace je správná, akorát se
někomu nehodí, aby byla masově šířena. Dezinformace tak dostává punc jakési exkluzivity
a odhalené pečlivě střežené pravdy (Gregor, Vejvodová, 52).
Miloš Gregor a Petra Vejvodová doporučují se jednotlivci při vyvracení dezinformace
pečlivě věnovat, přizpůsobit jazyk a přednést podstatné informace, které poukazují na
nepravdivost dezinformace. Je také třeba argumentovat logicky a své informace mít
ukotvené v důvěryhodných zdrojích (Gregor, Vejvodová, 52).
Je dobré se na celou věc podívat úhlem pohledu toho, kdo dezinformaci uvěřil. Zaměřit se
na fakta a zjistit, na jakých argumentech takový člověk založil svůj názor. Nejenže
posílíme své kritické myšlení, ale můžeme lépe odhalit, co by mohlo pomoci dezinformace
vyvrátit (Gregor, Vejvodová, 86).
Pokud máme pocit, že názor druhého je pouze přejatý skrze podvědomý tlak masově šířené
dezinformace, můžeme jeho motivaci ověřit jednoduchým dotázáním na fakta, která ho
vedou k víře v určitou informaci. Autorská dvojice Gregor a Vejvodová uvádí konkrétní
příklad rozhovoru, na kterém lze ilustrovat tento princip:
„A: „Hillary Clintonová by měla jít do vězení.“
B: „Proč?“
A: „Za skandál s únikem e-mailů.“
B: „Aha. Co v nich bylo?““ (Gregor, Vejvodová, 92)
Takovou technikou je možné odhalit prázdný či skutečný faktografický základ, na kterém
určité argumenty stojí.
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7

Proč je důležité o dezinformacích učit

Důležitým zdrojem informací je pro nás v současné době internet. Polovina populace
surfuje na internetu, Google přijme za jeden den 3 biliony otázek, za jednu minutu je
odesláno 200 milionů emailů (Gregor, Vejvodová, 44). Internet se stal nedílnou součástí
našich životů, stal se užitečným pomocníkem při komunikaci, zábavě i vzdělávání.
Zároveň však nelze přehlížet, že právě internet je místo, kde je možné narazit na
dezinformace v hojném počtu. Díky povaze internetu je pak spousta dezinformací dostupná
masám lidí.
Joshua Meyrowitz, profesor na univerzitě v New Hampshire, který se zabývá novými
médii, tvrdí, že je třeba zkoumat věci kolem nás a používat lidský rozum a schopnost
analýzy, a to zejména pokud se jedná o sociální faktory, jež ovlivňují lidské chování.
Pokud se totiž rozhodneme nevnímat, jak nás formuje prostředí kolem nás, které jsme sami
zformovali, vzdáváme se velkého dílu potenciální svobody člověka a možnosti mít své
vlastní životy pod kontrolou (Meyrowitz, 270). Do prostředí zformovaného člověkem,
které jej na oplátku znovu formuje, nepochybně patří mediální prostor. Měli bychom tím
pádem usilovat o analýzu nejen fungování celého mediálního prostoru, ale i o analýzu
sdělení, která se k nám dostávají, a která mohou potenciálně ovlivnit naše životy, nejen co
se týče názorů, ale i chování a jednání.
Pew Research Center ve svém průzkumu z roku 2016 zjistil, že až dvě třetiny amerických
uživatelů Facebooku považují Facebook za svůj hlavní zdroj zpráv, tedy čerpají zprávy
primárně z těch, které jsou jim vybrány pomocí facebookových algoritmů, a z těch, které
jsou sdíleny jejich přáteli. Průzkum amerického tiskového institutu Media Insight ukázal,
že na to, jak moc budou uživatelé vnímat zprávu jako důvěryhodnou, má klíčový vliv ne
zdroj informace, ale to, kdo ji sdílel. Pokud zprávu sdílel důvěryhodný člověk, uživatelům
sociálních sítí nevadilo, že pochází ze smyšleného serveru a není důvěryhodná (Gregor,
Vejvodová, 96).
Situace v České republice není tak důkladně zmapována jako v jiných zemích, i přesto
určitá data k dispozici jsou. Projekt Zvol si info dělal průzkum mezi českými
středoškoláky. Zaměřil se na mediální gramotnost a stav kritického myšlení. V rámci
průzkumu bylo zjištěno, že 71 procent mladých lidí ve věku 15 až 18 let čerpá informace
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ze sociálních sítí a na sociálních sítích čte zprávy. Téměř každý pátý respondent
z celkového počtu 351 nepovažoval zdroj informací sdílených na sociálních sítích za
důležitý. Projekt Zvol si info provedl stejný průzkum i na Slovensku, kde byl výsledek
obdobný – 77 procent respondentů čerpá informace ze sociálních sítí a každý šestý
považuje zdroj informace za spíše nedůležitý (Gregor, Vejvodová, 97).
Pokud si s dezinformacemi nedokáží recipienti mediálních sdělení poradit, může se snadno
stát, že budou velice lehce ovlivnitelní a snadno manipulovatelní v otázkách osobního i
veřejného společenského života. Je možné konstatovat, že pokusy o ovlivnění veřejného
mínění se již dějí a díky vyspělým technologiím může být těžké se jim bránit.
Projekt Computational Propaganda oxfordské univerzity mapoval situaci takzvaných
botnetů, sítí automatizovaných falešných účtů, které ve velkém generují příspěvky a šíří je
na sociálních sítích, během amerických prezidentských voleb v roce 2016. Data ukazují, že
ve dnech 26. až 29. září 2016, což připadá na den první kandidátské debaty a dny jí
následující, vygeneroval botnet lichotící Donaldu Trumpovi a šířící hoaxy o Hillary
Clintonové téměř 600 000 tweetů. Botnet stranící Hillary Clintonové také existoval, byl
nicméně o poznání méně aktivní, na svém kontě má 125 000 tweetů ve stejném období.
Autoři Computational Propaganda na základě výsledků apelují na regulaci botnetů na
sociálních sítích, jelikož podle nich ohrožují demokracii v samotném základu a způsobují
zadušení veřejné debaty jejím zahlcením dezinformacemi (Gregor, Vejvodová, 91).
Souvislost mezi produktivnější „kampaní“ botnetu stranícího Donaldu Trumpovi a jeho
následné vítězství ve volbách se těžko prokazuje, nicméně by bylo liché domnívat se, že
dezinformace, které měly za cíl pošpinit Hillary Clintonovou, zůstaly bez publika a nenašel
se nikdo, kdo by jim uvěřil. Dle dříve vysvětleného principu přijímání informací je
pravděpodobné, že právě botnetem rozšířené dezinformační příspěvky o jednom či druhém
kandidátovi si našly své čtenáře, kteří pak mohli být jejich obsahem ovlivněni při volbě
prezidenta.
Ač se u nás sociální síť Twitter netěší takové popularitě jako v USA, jednotlivé
automatizované účty, takzvané boty, můžeme najít i na jiných sociálních sítích, které jsou
v našem prostředí populárnější. Skrze algoritmy lze publikovat příspěvky i komentáře na
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Facebooku, určitá míra automatizace proniká již i do tvorby článků na webu (Gregor,
Vejvodová, 91). Jako lidská verze botů pak fungují takzvaní trollové.
Pomocí masového šíření dezinformací dokáží tvůrci propagandy vytvořit z okrajového
názoru velmi silně propagovaný názor, který se zdá být názorem většinového přesvědčení.
Pokud má navíc emotivní obsah a dosah sdělení je široký, setká se s ním mnoho uživatelů
sociálních sítí a nebude ojedinělé, že někteří uživatelé připustí, že na takovém sdělení
„něco bude“ (Gregor, Vejvodová, 91).
Úlohou učitele pro vytvoření zdravé společnosti, která je schopna posoudit pravdivost a
důvěryhodnost prezentovaných zpráv, je edukovat jedince tak, aby se naučil rozlišit názor
podvědomě přejatý kvůli neustálému tlaku sociálních sítí a medií od toho, který je
vytvořený na základě faktů a faktických argumentů.
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8

Projekty a organizace zabývající se dezinformacemi

8.1 Jeden svět na školách
Jeden svět na školách je vzdělávací projekt pod záštitou organizace Člověk v tísni. Vznikl
roku 2001 a od té doby reaguje na aktuální situace a témata, která rezonují ve společnosti.
Ve spolupráci s učiteli vytváří výukové materiály na důležitá témata, jako jsou například
lidská práva, mediální vzdělávání a další. Učitelé mají od JSNS k dispozici filmy a k nim
metodické materiály, které mohou pro výuku jednotlivých témat použít (JSNS, O nás).
Jeden svět na školách poskytuje semináře a kurzy nejen pro školy, ale i pro vyučující.
V nabídce pro školy má celou řadu výukových a vzdělávacích materiálů, aby mohly
provádět výuku o dezinformacích. Jeden svět na školách se dlouhodobě věnuje tématu
mediální výchovy a médií obecně. V roce 2018/2019 uspořádali celoroční vzdělávací kurz
mediální výchovy, nicméně jejich program zahrnuje i kurzy specificky o dezinformacích.
Mezi takové kurzy se řadí například kurz 3 podoby propagandy nebo Proč se (ne)bát fake
news (JSNS, Mediální vzdělávání).
Jeden svět na školách pořádá na konci května a v průběhu června na základních a středních
školách týdny mediálního vzdělávání. Během těchto týdnů se ve školách konají „projekce,
semináře a debaty s novináři z nezávislých redakcí a mediálními odborníky“. Některé
spolupracující organizace rovněž nabízejí školám svůj vlastní program v podobě
workshopů a seminářů na různá mediální témata. Ročníku 2019 se zapojilo 128 škol po
celé republice, 21 % jich bylo z Prahy, 79 % mimopražských. Z těchto zapojených škol
bylo 33,5 % škol základních, 33,5 % gymnázií a 32,8 % SOŠ a SOU (JSNS, Týdny
mediálního vzdělávání 2019).
Že jsou dezinformace aktuálním a důležitým tématem, může být patrné i dle toho, jaké
pozornosti se jim dostává právě na Týdnech mediálního vzdělávání. Z 16 organizací se
dezinformacím věnovalo 7 a jedna zaměřila své workshopy na téma hoaxů (JSNS, Týdny
mediálního vzdělávání 2019).
V minulém roce se v rámci Týdnů mediálního vzdělávání uskutečnil například workshop
obecně prospěšné společnosti EDUin, jehož hlavní téma bylo Dezinformace v českém
kyberprostoru. V rámci workshopu se probíraly technologie šíření dezinformací, příběhy
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konkrétních dezinformátorů a trollů a také motivy a pozadí dezinformací. Spolek
Fakescape připravil pro studenty únikovou hru, která se zabývala tématem falešných zpráv,
kritického myšlení a mediální gramotnosti. Z dalších seminářů a workshopů můžeme
jmenovat například seminář Asociace pro mezinárodní otázky, která připravila seminář,
kde studenti analyzovali výroky politiků a rozpoznávali fakta a odlišovali je od
manipulativních či zavádějících informací, nebo promítání filmu v režii CZ.NIC. V tomto
filmu se 18letý student uzavírá do světa virtuální komunikace a médií a jedním z faktorů
působících na něj jsou právě dezinformace. Manipulátoři.cz vedli workshop zaměřený na
to, jak rozpoznávat dezinformace na internetu, shrnovali historii dezinformací a
propagandy na internetu. Za zmínku stojí i program think-tanku Evropské hodnoty, který
v rámci svého workshopu rozlišoval seriózní informace od dezinformací (JSNS,
Spolupracující organizace).
Jeden svět na školách vytvořil výukový program Krok za krokem mediálním vzděláváním,
kde pomocí videí a krátkých filmů a následných aktivit prohlubuje znalosti a rozvíjí
dovednosti, které jsou potřeba k sebejisté orientaci v mediálním světě. Celý program
obsahuje přes 40 audiovizuálních lekcí, které rozvíjejí mediální gramotnost (JSNS,
Mediální vzdělávání). V celém tomto programu se můžeme s tématem dezinformací setkat
hned několikrát.
Krok za krokem mediálním vzděláváním je rozděleno do tří úrovní, první obsahuje základy
mediální gramotnosti a sestává se především z videí projektu Kovyho mediální ring. Mezi
dětmi a mladistvými populární youtuber Karel „Kovy“ Kovář natočil ve spolupráci s JSNS
pětidílnou sérii videí, které seznamují žáky s klíčovými otázkami, které je třeba si položit,
pokud pracujeme s informacemi, tedy konkrétně – kdo, co, komu, jak a proč. Podrobně se
jedná o to, kdo vytváří mediální sdělení a kdo je šíří, co je obsahem sdělení, a co je typické
pro různé typy sdělení (např. pro reklamu, zprávu, atd.), komu je mediální sdělení určeno,
jak se snaží zaujmout pozornost recipienta, a proč se k nám vůbec určitá mediální sdělení
dostávají (JSNS, Mediální vzdělávání).
V druhé úrovni program prohlubuje znalosti získané v úrovni první. Žáci se dozví, jak
vznikají zprávy, jak a kdy vzniká závislost na sociálních sítích, jak fungují internetové
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platformy, a jaký reálný dopad může mít nenávist šířená na internetu (JSNS, Mediální
vzdělávání).
Třetí úroveň je samotnými tvůrci popsána jako nejnáročnější. Témata, kterým se věnuje,
jsou spíše pro starší žáky. Ve třetí úrovni se žáci zamýšlí nad tím, jaký je význam svobody
slova, proč někteří věří fake news, a jaké techniky využívá moderní propaganda (JSNS,
Mediální vzdělávání).
Přínos programu Krok za krokem mediálním vzděláváním pro učitele je možné spatřovat
v tom, že JSNS poskytuje krátká videa, která se dají i s doprovodnou aktivitou stihnout
během jedné vyučovací hodiny. Videa jsou rovněž od tvůrců doplněna o aktivity, které
prohlubují téma daného videa. Na tvorbě tohoto obsahu se podílejí autoři, kteří mají
s mediální výchovou a její výukou letité zkušenosti, materiály jsou tedy pečlivě vytvořeny
a prověřeny, což mohou ocenit učitelé, kteří se tématu nevěnují tolik do hloubky a
dlouhodobě.

8.2 KRItické MYŠlení
Kritické myšlení, zkráceno na Krimyš, je projekt GrowJOB institutu, který se zabývá
rozvojem kritického myšlení. Krimyš pořádá školení kritického myšlení, a to nejen pro
školy, ale i firmy a veřejnost. Náplní kurzů je kromě obecného rozvoje kritického myšlení,
analýzy

přijímaných

informací

a

schopnosti

hledání

nových

řešení

i

práce

s dezinformacemi. Konkrétně se Krimyš ve svých kurzech zabývá rozlišováním
dezinformací a seriózních zpráv. Školení je možné si pro školu objednat, probíhá buď
formou workshopu, přednášky, nebo konzultací (KRItické MYŠlení, Školení).

8.3 Fakescape
Fakescape je spolek studentů katedry politologie Masarykovy univerzity, který vznikl
v roce 2018 a za cíl si klade vybavit studenty základních i středních škol dovednostmi pro
odhalení fake news a dezinformátorů (Fakescape, Náš tým). Jejich hlavním programem je
interaktivní úniková hra, ve které je hlavním úkolem uniknout fake news. Jejím cílem je
naučit studenty kriticky přemýšlet. Studenti si ve hře prakticky vyzkouší odhalování
dezinformací a ověřování informací. Autoři únikové hry chtějí, aby si studenti především
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uvědomili, jaké nástrahy na ně číhají v mediálním prostředí. Hra je ve dvou verzích – jedna
pro základní a druhá pro střední školy (Fakescape).
Obě dvě verze dbají především na rozvoj kritického myšlení, které je možné využít
všeobecně, nejen pro práci s dezinformacemi. Ve verzi pro základní školy žáci pomáhají
postavě profesora Vševěda a zachraňují lidstvo před nebezpečným virem, který přetváří
nakažené lidi na nemyslící bytosti, takzvané „dezinfombie.“ Hlavním úkolem žáků je
zastavit šíření tohoto viru a zachránit tím lidstvo (Fakescape, ZŠ verze). Středoškolští
studenti se ve verzi pro střední školy promění v novináře, kteří mají za úkol odhalit
manipulace a dezinformace prezidentských kandidátů ve volbách v roce 2028, jelikož
jeden z kandidátů se chystá provést něco hrozného (Fakescape, SŠ verze).
Projekt Fakescape získal několik ocenění, například druhé místo v soutěži P2P Digital
Challenge sponzorované Facebookem. Výuka o dezinformacích navíc neprobíhá pouze
v České republice, autoři jsou totiž schopni ji zajistit i pro ostatní evropské země
(Fakescape, SŠ verze).

8.4 Zvol si info
Projekt Zvol si info vznikl rovněž na Masarykově univerzitě, a to v roce 2016, kdy se
skupina studentů rozhodla sepsat dokument Surfařův průvodce po internetu. K tomuto
dokumentu vytvořili workshop a přednášku, se kterou navštěvovali školy napříč Českou
republikou i Slovenskem. Za svou činnost dostali cenu Gratias Tibi a Cenu rektora
Masarykovy univerzity (Zvol si info, Kdo jsme).
Zvol si info v rámci jejich workshopu učí publikum pracovat s informacemi a odhalovat
manipulace, se kterými se mohou v médiích setkat. Svůj program neomezují pouze na
věkovou kategorii studentů středních a základních škol, kurzy dělají pro všemožné skupiny
(Zvol si info, Co děláme). Pro účely této práce jsou však nejzajímavější právě kurzy pro
školy střední a základní.
V kurzu pro základní školy se žáci druhého stupně setkávají se základními pojmy
mediálního světa a se základními principy kritického myšlení. Vysvětleny jsou pojmy jako
hoax, fake news, či konspirace, a je ukázáno, jak se těmto fenoménům bránit. Žáci se také
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naučí, jak pracovat s médii, a jaké jsou rozdíly mezi různými druhy zpráv (Zvol si info, Co
děláme).
V rámci workshopu pro střední školy se studenti naučí odhalovat manipulace, uvědomí si,
jakou roli hrají v přijímání zpráv jejich vlastní emoce a vzdělají se v oblasti fungování
algoritmů sociálních sítí. Kurz se zaměřuje na rozvoj mediální gramotnosti a seznamuje
studenty s nejrozšířenějšími technikami manipulace a s obranou proti nim. Jedním z témat
workshopu je rovněž marketing a psychologie jako nástroj, který napomáhá šíření fake
news. Oba dva kurzy kromě klasických manipulací textových pokrývají i téma manipulace
obrazem (Zvol si info, Co děláme).

8.5 Pravé či falešné? Informace a argumenty ve 21. století
Pravé či falešné? Informace a argumenty ve 21. století je šestidílná série videí vytvořena
studenty a pedagogy katedry politologie Masarykovy univerzity. Videa vznikla v rámci
stejnojmenného předmětu vyučovaného na MU, kde se studenti učili o problematice fake
news a manipulace informacemi. Ve videích jsou popsány typy dezinformací a
manipulativních technik, se kterými je možné se v prostředí internetu setkat, přičemž
jednotlivé kategorie jsou exemplifikovány pomocí populárních dezinformací a hoaxů
kolujících internetem a médii. V projektu vystupují mimo jiné studenti ze spolku Zvol si
info, Petr Nutil ze serveru Manipulátoři.cz, nebo Jindřich Šídlo z Televize Seznam (Fojtů).
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Závěr
Diplomová práce se zabývala dezinformacemi jakožto tématem mediální výchovy a jeho
rolí ve výuce společenských věd. V práci byly představeny dezinformace a s nimi
související koncepty. Dezinformace byly zasazeny do historického kontextu a byly
představeny způsoby jejich šíření. Dezinformace byly charakterizovány i z hlediska jejich
možného vlivu, účinku a dopadu. Popsány byly postupy, jak s dezinformacemi pracovat, a
jak je odlišit od seriózních informací. Napříč celou prací byly dezinformace, manipulace a
propaganda ukázány na konkrétních příkladech ze současnosti. Dezinformace jsou
bezpochyby v mediálním i společenském diskurzu aktuálním tématem, jak může dokázat i
množství projektů, které se jim věnují.
Navzdory tomuto faktu však ani RVP ZV ani RVP G dezinformace jako své téma
nezahrnuje. Oba dva rámcové vzdělávací programy se věnují kritickému myšlení a práci
s informacemi, téma dezinformací však zcela opomíjejí, což může být zapříčiněno jejich
lehkou zastaralostí. Dezinformacím se však v dnešní době takřka nelze vyhnout, je tedy
třeba, aby i RVP reflektovalo tuto skutečnost a dezinformacím se věnovalo více. Navíc je
třeba se tématu dezinformací věnovat i ve výuce společenských věd, jelikož jedním z cílů
vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G je „osvojování demokratických principů
v mezilidské komunikaci, rozvíjení schopnosti diskutovat o veřejných záležitostech,
rozpoznávat manipulativní strategie, zaujímat vlastní stanoviska a kritické postoje ke
společenským a společenskovědním záležitostem, věcně (nepředpojatě) argumentovat…“
(RVP G). K plnohodnotnému splnění tohoto cíle je třeba, aby se občan se vším všudy
orientoval v mediální krajině, která je dezinformacemi ovlivněna.
Žák má rovněž mít respekt k základním principům demokracie a má být připraven na
odpovědný občanský život v demokratické společnosti, jehož se lze jen těžko účastnit
opravdu odpovědně bez důkladné znalosti a schopnosti analýzy médií a negativních vlivů,
která na nás mohou z médií působit.
Dezinformace zároveň mohou ovlivnit naše politické jednání, kupříkladu mohou ovlivnit
naše rozhodování ve volbách. Zdravá demokratická společnost by se tedy měla naučit
s dezinformacemi pracovat, aby její občané mohli objektivně rozhodovat ve volbách bez
skrytého vnějšího ovlivnění.
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V této práci se podařilo splnit stanovené cíle a popsat fenomén dezinformací včetně jeho
zasazení do kontextu mediálního prostředí. V práci byl rozebrán vliv dezinformací na
člověka, byl popsán proces odhalování dezinformací a práce s nimi a téma bylo zasazeno
do kontextu mezinárodní výchovy. V poslední části se práce věnuje popisu dostupných
projektů a programů, které je možné využít při výuce o dezinformacích, ať už se jedná o
institucionální výuku mediální výchovy ve školách nebo samostudium jedince, který si
chce rozšířit obzory v mediální výchově.
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