
V ÉŘE RELATIVITY 

média a novinářská práce, dezinformace okolo nás 

 

Facebook, Twitter a další, co změnily 

Donald Trump má dnes 48 milionů folowerů na svém účtu a 22,2 

milionu jako POTUS 

Komunita Andrej Babiše na Facebooku má přes 157 tisíc 

sledujících, na Twitteru má 367 tisíc folowerů 

aneb jak obejít klasická média 

důsledky  

 

 

 

nejprve odbočka o cílení 

Psychometrie, přišel s ní před šesti lety výzkumník Michal 

Kosinski, princip využila americká společnost Cambridge 

Analytica, pomáhala britské kampani pro vystoupení z EU i 

Donaldu Trumpovi v jeho vítězství v amerických prezidentských 

volbách. Později nabízela služby v Evropě před klíčovými 

volbami v Německu, Francii a Nizozemsku. 

dokáže určit osobnost člověka na základě preferencí, které 

sdílí na internetu, může taky upravit online obsah a jeho 

preference tak ovlivnit 

online testy osobnosti pro uživatele Facebooku: výsledky 

Kosinski se svým týmem porovnal s daty o chování daných 



uživatelů na této sociální síti: jaké stránky se jim líbí, kde 

bydlí, jakého jsou pohlaví, kolik je jim let, co sdílí atd.  

Čím více stop za sebou každodenním "klikáním" lidé 

zanechávají, tím přesnější psychologický profil může 

vzniknout. 

Kosinski v roce 2012 dokázal na základě zhruba 70 lajků určit 

s 95procentní úspěšností barvu pleti uživatele, z 88 procent 

jeho sexuální orientaci a z 85 procent náklonnost k 

Demokratické, anebo Republikánské straně.   

Program uměl taky přibližně určit inteligenci uživatele nebo 

třeba to, jestli jsou jeho rodiče rozvedení. Přes 300 "lajků" 

už na uživatele mohlo prozradit i to, co si sám o sobě myslí. 

nejde jen o chování na Facebooku. Hodně dokáže prozradit i 

samotný mobilní telefon; zapnutá GPS navigace prozradí, jak 

často se majitel hýbe, kam cestuje. To dokážou psychologové i 

specialisté na politický marketing využít 

Cambridge Analytica: "Dokážeme vytvořit profil každého 

obyvatele Spojených států," řekl její výkonný ředitel 

Alexander Nix. Tyto modely společnost využívá na cílenou 

reklamu, stejně to dělala pro kampaň Donalda Trumpa. 

jiné zdroje tipování: údaje z obchodů, registr automobilů, 

členství v klubech, předplatné časopisů atd. 

údaje CA sloučila s osobními údaji registrovaných voličů 

republikánské strany a vytvořila osobnostní profily. Z 

digitálních stop se stali konkrétní lidé s konkrétními názory, 

strachy a preferencemi, na které lze zacílit konkrétní kampaň.  

Cambridge Analytica rozdělila Američany na 32 typů. Mezi 

Trumpovými voliči našla například společný rys ve výběru 

automobilů vyrobených v USA. K majitelům amerických aut se pak 

skrze reklamu dostal pro ně důležitý bod v Trumpově kampani 



týkající se podpory výroby aut v USA. Na voliče, pro které 

bylo důležité zase jiné téma, cílila jiná kampaň. 

 

příklad na úvod 

kdo slavil v Top hotelu po výhře Miloše Zemana? Aktuálně.cz: 

Obdivovatelé Putina, sládkovec i odpůrci NATO. Zjišťovali 

jsme, kdo u Zemana slavil vítězství 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/obdivovatele-putina-

sladkovec-i-odpurci-nato-zjistovali-

jsme/r~92dd4756050311e8b0dd0cc47ab5f122/ 

podstata české odnože fake news: v debatách MZ ujišťoval, že 

je pro EU (údajně "eurofederalista") a NATO, ale realitu 

odráží jeho okolí, buď jsou fake ti lidé, nebo Zemanovy výroky 

na tom čerstvém, jasném příkladu je dobře vidět, kde žijeme:  

v éře relativity, zpochybnění, nic neplatí, nic není jisté, 

všecko je lež, psát pravdu je čiré donkichotství   

 

Šíření lživých zpráv, fake news, je podle eurokomisařky pro 

hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové vážným problémem 

ohrožujícím demokratickou společnost. Evropská komise zvažuje, 

zda kvůli tomu navrhne nové zákony (to zas bude řev) 

Evropská komise vyzvala experty, aby jí do konce března 

doporučili další postup. Následně se i na základě těchto 

podnětů rozhodne, jestli navrhne nějaké nové zákony, které by 

měly šíření takzvaných fake news předcházet. 

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/obdivovatele-putina-sladkovec-i-odpurci-nato-zjistovali-jsme/r~92dd4756050311e8b0dd0cc47ab5f122/
https://archiv.ihned.cz/c1-66029280-demokracii-ohrozuji-lzi-tvrdi-eurokomisarka


Miloš Gregor, autor knihy o fake news: Lživým informacím může 

uvěřit každý, když potvrdí naše vnímání světa... 

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dezinformaci-muze-uverit-

kazdy-rika-jeden-z-autoru-knihy-o-

f/r~617f1bb4fc6e11e7b6830cc47ab5f122/?_ga=2.107870722.14303047

17.1516541393-750536651.1467402342 

 

citace 

Před dezinformacemi se snaží varovat publikace Nejlepší kniha 

o fake news, dezinformacích a manipulacích od spolku Zvol si 

info - studenti a pedagogové Masarykovy univerzity. "Ty 

nejvýraznější dezinformace se objevují těsně před volbami," 

říká jeden z autorů, odborný asistent Katedry politologie 

Masarykovy univerzity Miloš Gregor. 

I loňské sněmovní přinesly dezinformační kauzu, která mohla 

nějakým způsobem ovlivnit rozhodování voličů (lithium). 

Těsně před volbami ministr průmyslu za ČSSD Jiří Havlíček 

podepsal memorandum o těžbě lithia s australskou firmou EMH. 

Dva dny poté server Aeronet obvinil ČSSD, že chce lithium 

vytunelovat, a vyzval, ať lidé volí SPD Tomia Okamury. Během 

24 hodin zprávu šířilo přes sto facebookových profilů. Tématu 

se ujala SPD, KSČM, Miloš Zeman, Andrej Babiš. Z lithia se 

stal předvolební trhák, který poškodil ČSSD. 

25. leden 2018 (o tři měsíce později) 

Česko uzavře s australskou firmou European Metals Holdings 

(EMH) do jednoho týdne dodatek k memorandu o těžbě lithia u 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dezinformaci-muze-uverit-kazdy-rika-jeden-z-autoru-knihy-o-f/r~617f1bb4fc6e11e7b6830cc47ab5f122/?_ga=2.107870722.1430304717.1516541393-750536651.1467402342
https://nazory.aktualne.cz/komentare/proruske-servery-nici-cesko-a-babisovi-pomohly-vyhrat-volby/r~afd7d46ac9f911e7b6830cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/cesko-uzavre-s-tezari-do-tydne-dodatek-memoranda-o-lithiu/r~2c4900f601e911e8aabeac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/cesko-uzavre-s-tezari-do-tydne-dodatek-memoranda-o-lithiu/r~2c4900f601e911e8aabeac1f6b220ee8/


Cínovce. Po jednání s EMH a její dceřinou firmou Geomet to 

oznámil ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). 

 

typické fake news po česku:  

expresivní jazyk, emotivní zabarvení, výrazné výrazové 

prostředky, časté vykřičníky, slova jako šok, skandál, hrůza 

atd. Kritika politické konkurence, téma, které může hrát 

některému z aktérů do karet.   

Největším problémem nejsou samotné weby. To, že nějaký server, 

který se tváří jako zpravodajský, napíše nesmysl, tyto stránky 

zpravidla nemívají vysokou čtenost. Problém nastane, když ty 

zprávy sdílíme dál. Dostávají se pak do prostoru standardních 

médií a sociálních sítí. 

Kuriózní případ: vtip o tom, že příznivci Miloše Zemana nemusí 

v prvním kole chodit volit, protože prezident automaticky 

postupuje do druhého kola. Od začátku nadsázka. 

 

typická dezinformace: 

http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/neoliberalni-

fasismus-mmf-a-volba-zlocince-do-prezidentskeho-kresla-

rozeslete-co-nejvice-lidem.html 

citace 

Dnes neinformovaný občan ani netuší, odkud vyleze další 

„kandidát“, ať má x titulů, třeba koupených ale hlavně bude 

dělat to, co chtějí USA...    

„Tak nám pro boj o prezidentování v ČR nasadili kluci 

mainsteramoví Jiřího Drahoše. Chemického vědce a co čert 

https://zpravy.aktualne.cz/cesko-uzavre-s-tezari-do-tydne-dodatek-memoranda-o-lithiu/r~2c4900f601e911e8aabeac1f6b220ee8/
http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/neoliberalni-fasismus-mmf-a-volba-zlocince-do-prezidentskeho-kresla-rozeslete-co-nejvice-lidem.html


nechtěl: Donedávna úřadujícího předsedu české asociace 

Římského klubu /CoR/…. a co to je ten Římský klub?   

Zednářské společenství, ovládané západní „Černou šlechtou“ a 

přebohatými 13 iluminátskými rodinami z USA jak uvádí Michael 

Morris v knize „Co nesmíte vědět“ díl 1. Je zajímavé, že ve 

stejné partě, ale v Německu byl zakládajícím členem i Petr 

Robejšek, o kterém se také uvažovalo jako o kandidátovi na 

prezidenta. V Rakousku si tam zednáře posadili na trůn, v 

Německu Makrela je v Atlantik-Brucke, kde se to zednáří jen 

hemží a její hvězda vylétla vzhůru po návštěvě „mocných“v 

Bilderbergu v r.2006, takový Hollande je rovněž v jedné přední 

francouzské zednářské lóži. No a nedávno v Holandsku vyhrál 

ten správný a správná vítačská multikulti strana. Že by Rutte 

nebyl u nich v houfu? Oni to mají kluci pod kontrolou a mají 

své připravené kádry na cokoliv. Takže Jiříku Drahoši, jdeme 

do toho, média budou na tvojí straně, to bude nářez! “ TROJKA 

– to opravdu za ty 4 minuty stojí!!!!! !!!!! !!!!! pochopíte 

mnohé !!  

 

christnet o špinící kampani na Jiřího Drahoše 

http://www.christnet.eu/zpravy/28950/arcibiskup_jan_graubner_s

e_ohradil_vuci_diskreditacnim_aktivitam_miricim_proti_jirimu_d

rahosovi.url 

 

citace 

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vydal prohlášení, ve kterém 

reaguje na nedávné aktivity tzv. Byzantského katolického 

patriarchátu – společenství exkomunikovaného z katolické 

církve a sdruženého kolem bývalého kněze olomoucké arcidiecéze 

http://www.christnet.eu/zpravy/28950/arcibiskup_jan_graubner_se_ohradil_vuci_diskreditacnim_aktivitam_miricim_proti_jirimu_drahosovi.url
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160815katolicka-cirkev-se-ohrazuje-vuci-vyzve-byzantskeho-patriarchatu
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160815katolicka-cirkev-se-ohrazuje-vuci-vyzve-byzantskeho-patriarchatu


Antonína Dohnala. Od jejich činnosti, mimo jiné i v 

souvislosti s blížícím se druhým kolem prezidentských voleb, 

se katolická církev distancuje.   

Členové tzv. Byzantského patriarchátu Drahoše obviňují ze 

členství v zednářské lóži a prosazování programu New World 

Order. Podle jejich tvrzení bude muset zavádět „satanizaci a 

demoralizaci národů a jejich autogenocidu skrze různé 

technologie“. Členové dále varují před údajnou islamizací, 

genderovou ideologii, juvenilní justici a čipováním.   

První zpráva se tváří jako otevřený dopis Jiřímu Drahošovi a 

druhá míří ve zkrácené formě přímo na voliče. Byly rozšiřovány 

emaily a přes facebookové skupiny CzechFreePress, ZprávyExtra-

live, Lidi, pojďme do nich!!!, Aliance národních sil, 

Parlamentní listy, Český svaz bojovníků za svobodu, Welcome to 

Reality – Freedom for Europe, Fanklub Tomia Okamury a hnutí 

SPD (oficiální) apod. plus jednotlivými uživateli.   

Jiří Drahoš spojitost se zednáři či jinou organizací, která by 

usilovala o ovládnutí světa, vyloučil. „To je naprostá 

hloupost,“ uvedl. 

 

opačné aktivity 

 

Ač to Kreml popírá, americké tajné služby jsou přesvědčeny, že 

se Moskva snaží ovlivnit vnitřní politiku Spojených států. 

Ruský investigativní novinář Danil Turovský zjistil, že 

bezpečnostní složky státu dlouhodobě budují vlastní týmy pro 

kyberútoky a špionáž.   

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=37961
http://vkpatriarhat.org/cz/?p=37954


Domácím hackerům dávají na výběr: buď pracovat pro stát, nebo 

jít do vězení. „Ruská kybernetická vojska jsou 

decentralizovaná. Fungují na mnoha odděleních a ústavech, kde 

se zabývají různými věcmi. Část zadání k nim ale přichází 

odněkud shora,“ říká Turovskij. 

 

19. února 2018: USA budou usilovat o vydání 13 Rusů obviněných 

ve Spojených státech ze snahy ovlivnit rozhodování voličů o 

americkém prezidentovi.     

Podle rozhlasové stanice Svoboda jsou všichni zaměstnáni v 

ruské Agentuře pro výzkum internetu (AII), která je považována 

za prodlouženou ruku Kremlu. Pokud by byli do USA vydáni, což 

ovšem nelze předpokládat, hrozilo by jim až 30 let vězení.  

AII, která sídlí na petrohradském předměstí Olgino, je 

označována za nejznámější ruskou tzv. trollí farmu.  Pracuje v 

ní údajně na 250 lidí, ročně provoz stojí kolem 270 miliónů 

rublů (přes 100 mil. Kč). Její hlavní součástí je Federální 

zpravodajská agentura (FAN), která vyrábí falešné či zkreslené 

zpravodajství a vysílá ho do světa. 

 

Facebook 

 

České volby v éře dezinformací 

https://www.facebook.com/volbydezinformace/ 

 

zajímavý je server Digital Forensic Research Lab, DFR Lab, 

který analyzuje dezinformace, a jeho práce "Russia’s Full 

file:///D:/debaty/České%20volby%20v%20éře%20dezinformací
https://medium.com/dfrlab/russias-full-spectrum-propaganda-9436a246e970


Spectrum Propaganda", kde se popisuje, jak pracuje mašina 

ruské propagandy na konkrétním příkladu. 

Herec Morgan Freeman loni v září zveřejnil video, kde říká 

"Jsme ve válce" a vysvětluje, že Putinovo Rusko spustilo 

informační atak proti USA. 

Reakce Rusů: už 20. září ruská skupina "AgitPolk", bránící se 

"antiruské hysterii", zveřejnila hashtag nazvaný 

#StopMorganLie a obvinila Freemana, že "manipuluje fakta o 

moderní ruské historii a otevřeně pomlouvá naši zemi". 

AntiPolk se vrhla na Twitter, jež označila za médium, jež 

nejrychleji spojuje herce, politiky a média, a rozjela 

pomlouvačnou kampaň proti Freemanovi.  

DFR Lab pak popisuje, jak různé části ruské propagandy šířily 

antiFreemana, přičemž bylo vystopováno, jak které části 

spolupracují, jak celý "systém společně postupuje", jak se 

zapojují trollové, poloautomatičtí šiřitelé dezinformací a 

další nástroje. Fascinující. 

 

DFR Lab o fake news 

Fake News: Defining and Defeating, o tom jak Donald Trump 

začal prezentovat média, jež jsou vůči němu kritická, jako 

fake news a jak je nebezpečné pro média po celém světě a pro 

spojitý, fér a svobodný diskurs v USA, "když veřejné osobnosti 

a političtí lídři útočí na média, posilují v nich autocenzuru 

a vystavují novináře zbytečnému riskování". 

Pracovní definice @DFRLab zní: "falešné zprávy úmyslně 

vydávají nepravdivé informace za zprávy".  

https://medium.com/dfrlab/russias-full-spectrum-propaganda-9436a246e970
https://investigaterussia.org/video/morgan-freeman-warns-russia-waging-war-us
https://medium.com/dfrlab/fake-news-defining-and-defeating-43830a2ab0af


DFR Lab je odlišují od dezinformací, ty považuje za "úmyslné 

šíření nepravdivých informací", proto falešné zprávy považuje 

za podskupinu dezinformací. Atd. 

https://medium.com/dfrlab/fake-news-defining-and-defeating-

43830a2ab0af 

na pomluvy Drahoše reaguje server Popravdě.cz ROZKRÝVÁME LŽI A 

NABÍZÍME PRAVDU 

https://www.popravde.cz/ 

 

server manipulatori.cz popisuje třeba hoaxy o Jiřím Drahošovi, 

jež byly šířeny před druhým kolem volby   

http://manipulatori.cz/dalsich-5-hoaxu-siricich-se-jirim-

drahosovi/ 

 

servery a instituce proti dezinfomacím v EU 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/East_StratCom_Team 

EEAS  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en   

pracuje tam za ČR Jakub Kalenský (najdete ho na Twitteru, 

mail: jakub.kalensky@eeas.europa.eu ) 

evropské dezinformační kauzy jsou popsány zde: 

https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/ 

https://www.popravde.cz/
http://manipulatori.cz/
http://manipulatori.cz/dalsich-5-hoaxu-siricich-se-jirim-drahosovi/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/


zde zase seznam studií, článků a zpráv, jež se zabývají 

šířením pro-kremelských dezinformací 

https://euvsdisinfo.eu/reading-list/ 

a pak základní informace o tom, jak se EU brání proti 

dezinformačním kapaním: 

https://euvsdisinfo.eu/about/  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters- 

homepage_en/9443/Disinformation%20Review   

 

Think-tank Evropské hodnoty: přehled dezinformačních webů 

http://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-

dezinformacnich-webu/weby_list/ 

 

téma dezinformací na serveru Aktuálně.cz 

https://zpravy.aktualne.cz/dezinformace/l~i:keyword:84015/ 

 

Respekt o českých dezinformačních webech  

https://www.respekt.cz/special/2017/dezinformace/ceske-

dezinformacni-weby 

 

seznam dezinformačních webů na serveru Echo24 

https://echo24.cz/a/isYwV/42-ceskych-a-slovenskych-webu-ktere-

siri-ruske-lzi 

https://euvsdisinfo.eu/reading-list/
https://euvsdisinfo.eu/about/
http://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-dezinformacnich-webu/weby_list/
https://zpravy.aktualne.cz/dezinformace/l~i:keyword:84015/
https://www.respekt.cz/special/2017/dezinformace/ceske-dezinformacni-weby
https://echo24.cz/a/isYwV/42-ceskych-a-slovenskych-webu-ktere-siri-ruske-lzi


 

Databáze proruského obsahu od A do Z, server Neovlivní.cz 

https://neovlivni.cz/databaze-proruskeho-obsahu-od-a-z/ 

plus výroční zprávy BIS a další a další zdroje 

https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy.html 

https://neovlivni.cz/databaze-proruskeho-obsahu-od-a-z/
https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy.html

