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MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / FAKE NEWS A DEZINFORMACE

DEZINFORMAČNÍ DEZINFEKCE: PROČ VZNIKAJÍ A PROČ SE ŠÍŘÍ (KORONAVIROVÉ)
DEZINFORMACE?

AKTIVITA: KDYŽ SE SEJDE DOBRÁ DUŠE, OBCHODNÍK A LOVEC LAJKŮ

Anotace: V aktivitě se žáci hravou formou seznamují s různými motivacemi pro tvorbu a šíření dezinformací,

nabyté znalosti poté aplikují při analýze publikovaných nepravdivých mediálních sdělení z období

začátku koronavirové krize.

Vzdělávací oblasti

a obsahové vzdělávací

okruhy:

ZV a GV: člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace, informatika a informační a komunikační

technologie

OV: společenskovědní vzdělávání / občanský vzdělávací základ, jazykové vzdělávání a komunikace,

vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Průřezová témata: ZV a GV: OSV, VDO (ZŠ), MV

OV: OVDS, IKT

Klíčové kompetence: ZV a GV: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

OV: k učení, k řešení problémů, komunikativní, personální a sociální, občanské kompetence

a kulturní povědomí,  využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a práce

s informacemi

Doporučený věk: 14+

Cíle: Žáci:

znají různé motivace pro tvorbu a šíření dezinformací

rozeznají různé typy (koronavirových) dezinformací

uvědomují si, jaké mohou mít dezinformace dopady na jedince i na celou společnost

Délka: 45 min.

Pomůcky: MATERIÁL do každé skupiny žáků

LIST PRO VYUČUJÍCÍ

powerpointová prezentace

promítací technika k projekci powerpointové prezentace

tabule/flipchart

Postup: V úvodu hodiny se zeptáme žáků: Proč podle vašeho názoru někdo vytváří a šíří lživé1.

informace? Jaké jsou možné důvody a motivace jejich autorů? Mohou zaznít důvody jako snaha

manipulovat, vydělat více peněz z reklamy, získat více lajků a čtenářů nebo propagandistické
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účely. Odpovědi žáků zapisujeme na tabuli či flipchart a krátce o nich diskutujeme.

Poté žákům řekneme, že si zahrajeme trochu netradiční karetní hru. Rozdělíme je do pěti2.

skupin a každé rozdáme jednu sadu karet z MATERIÁLU – s charakteristikami tvůrců a šiřitelů

dezinformací. Necháme žákům čas, aby se s nimi seznámili.

Poznámka: Výčet motivací není definitivní, karty ilustrují ty nejrozšířenější.

Vrátíme se k seznamu motivací tvůrců lživých zpráv, který žáci navrhli v úvodu hodiny.3.

Porovnáváme ho s kartami a zjišťujeme, jestli žáci vymysleli podobné motivace, jako jsou

na kartách, zdali nějakou opomněli anebo naopak navrhli takovou, která na kartách chybí. Se

žáky diskutujeme, jestli je některý z příkladů uvedených na kartách překvapil, a zjišťujeme

proč.

Ptáme se: Setkáváte se na internetu s lživými, dezinformačními či poplašnými zprávami?

Setkali jste se už s některými ze specifických uživatelů internetu popsaných na kartách?

Vzpomenete si na konkrétní příklad?

Nachystáme si k promítání připravenou prezentaci s příklady koronavirových dezinformací 4.

a vysvětlíme žákům pravidla hry: Postupně jim budeme promítat ukázky reálně publikovaných

mediálních sdělení. U každého příkladu se zastavíme, žáci si ho prohlédnou, krátce se poradí

ve skupinách a na naši výzvu následně zvednou nad hlavu jednu kartu se skupinou uživatelů

internetu, která je podle jejich názoru nejpravděpodobnějším tvůrcem daného sdělení.

Zdůrazníme, že ve hře nejde o to, kdo správně odpoví jako první, ale o zdůvodnění výběru

karty a následné vzájemné porovnání názorů jednotlivých skupin.

Poznámka: Může se stát, že žáci budou váhat mezi různými kartami. Sdělte jim, že je to

v pořádku. V reálném životě se často stává, že motivace autorů nelze jednoduše a přesně

rozeznat, a/nebo že autor sdělení má motivací více.

Ve chvíli, kdy všechny skupiny vybraly kartu, krátce diskutujeme o tom, proč zvolily právě5.

tuto. Obdobně postupujeme u všech devíti příkladů.

Poznámka: Správné odpovědi, další informace a zajímavosti k jednotlivým příkladům

dezinformací najdete v LISTU PRO VYUČUJÍCÍ. Pokud máte čas, můžete se žáky každý příklad

více rozebrat.

Reflexe: Reflexi uvedeme shrnutím uskutečněné aktivity: Viděli jsme, že za tvorbou dezinformací a dalších

záměrně matoucích či poplašných informací se skrývají různé motivace – od ideologického

přesvědčení či propagandy a snahy manipulovat až po chuť získat více lajků, čtenářů či více peněz

z reklamy nebo snahu posílit svou politickou značku.

Následně se žáků ptáme: Jak můžeme tyto motivace rozpoznávat? Má smysl se o to snažit? Jaké

dezinformace jsou podle vás nejnebezpečnější? Jaké mohou mít podle vás dezinformace dopad

na jedince či na celou společnost?

Lživé a poplašné informace jsou často šířeny desítkami tisíc uživatelů sociálních sítí, a můžou tedy

mít různé a různě rozsáhlé dopady jak na jedince, tak i na celou společnost. Dokážou dlouhodobě

vyvolávat nejistotu, paniku, strach, ale také apatii, podrývat důvěru v seriózní média

a důvěryhodné zdroje. Nezřídka pak vedou k život či zdraví ohrožujícímu jednání jedinců, kteří jim

uvěří. Například v době koronakrize dovedla českou seniorku její nedůvěra ve vědecké poznání

a důvěra v šarlatánské rady šířené e-maily k otravě dezinfekcí.

Zkušenosti z praxe: Aktivitu jsem testoval se žáky 3. ročníku gymnázia, kteří předtím neprošli mediálním vzděláváním.

https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/dezinformacni-dezinfekce/prezentace-dezinformace.pdf
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/seniorka-otrava-dezinfekce-anti-covid-pecovatelsky-dum-otrava.A200513_090901_praha-zpravy_rsr
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Při úvodním brainstormingu jsem jim pomohl jednotlivé motivace pojmenovat tak, aby více

korelovaly s aktivitou. Když tedy žáci označili jako motivaci „snaha vydělat“, tak tu kategorii jsem

rovnou pojmenoval a napsal na tabuli „obchodníci“. Při následném čtení karet se mi nejvíce

osvědčilo to, když si každý ze skupiny přečetl třeba dvě karty a pak je ostatním shrnul. Když byla

nějaká skupina hotova se čtením dříve než ostatní, přišel jsem k ní a zeptal jsem se jí, zdali se

s nějakým takovým reálným příkladem setkali. Při následném ukazování karet nedoporučuji mít

ambici, aby každá skupina zdůvodňovala svoje rozhodnutí, nedá se to pak stihnout. Když se ale

objevila různá řešení, vybral jsem dvě karty pro srovnání a žáky je nechal zdůvodnit. Aktivita je

poměrně náročná na čas a abychom stihli její reflexi, dvě kategorie (Propagandisté a Politici-

populisté) jsme přeskočili. V závěru jsme se se žáky krátce bavili o míře škodlivosti jednotlivých

typů dezinformací.

Jan Kubíček, Gymnázium Jana Palacha Praha 1

 

Na aktivitě si cením jejího zpracování, je perfektně ozdrojovaná, lze ji považovat za jakýsi návod

k tomu, co považovat za manipulativní informaci. Pracoval jsem s deváťáky v hodině češtiny. Měli

jsme na aktivitu dvě vyučovací hodiny, stihli jsme ji ale jen tak tak a nebál bych se na ni vymezit

ještě více času. Žáky to zajímalo a všichni se zapojovali. V úvodní diskusi se žáci shodli na tom, že

autoři nepravdivých zpráv tuto činnost dělají za účelem co největšího výdělku. Postupně však

zjistili, že je tomu tak jen v části případů. V jiném případě lidé šíří dezinformace nevědomky, nebo

dokonce s dobrým úmyslem. Na tento fakt je skutečně důležité poukázat. Hodinu jsem zakončil

ukázkou důvěryhodných a nedůvěryhodných zdrojů informací, aby si žáci dokázali udělat

o masmédiích reálný obrázek. Ukázal jsem jim stránku AC24 a porovnal ji se stránkou serveru

Aktuálně.cz. Snažil jsem se poukázat na různé aspekty, které jsme si skrze hru přiblížili.

Karel Jirovec, ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha
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MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / FAKE NEWS A DEZINFORMACE

DEZINFORMAČNÍ DEZINFEKCE: PROČ VZNIKAJÍ A PROČ SE ŠÍŘÍ (KORONAVIROVÉ)
DEZINFORMACE?

MATERIÁL

Každá karta obsahuje název a popis specifických uživatelů internetu – tvůrců a/nebo šiřitelů dezinformací. Karty

rozstříhejte. Pro každou skupinu žáků si připravte jednu sadu karet.

Pro usnadnění tisku si můžete stáhnout soubor s kartami na jsns.cz/karty-dezinformace.

https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/dezinformacni-dezinfekce/karty-dezinformace.pdf
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MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / FAKE NEWS A DEZINFORMACE

DEZINFORMAČNÍ DEZINFEKCE: PROČ VZNIKAJÍ A PROČ SE ŠÍŘÍ (KORONAVIROVÉ)
DEZINFORMACE?

LIST PRO VYUČUJÍCÍ

Níže najdete řešení a další kontext k příkladům dezinformací z powerpointové prezentace.

1. Léčitelé-ezoterici

Web Aluška patří dle studie Dezinformace jako byznys od Prague Security Studies Institute mezi

„ezoteriky". Tyto weby jsou charakteristické tím, že se věnují „primárně zdravotním

a lifestylovým tématům“ a byly založeny „kvůli vnitřnímu přesvědčení provozovatele“, kterému

však z této činnosti neplyne významnější finanční zisk.

Osobní zdraví je citlivé a pro jednotlivce velmi důležité téma. Mnozí lidé, kteří se ocitnou v těžké

zdravotní situaci, například trpí těžko léčitelnou nemocí, hledají jakoukoli možnost, jak se

vyléčit. V takové situaci jsou pak velmi zranitelní a snadno podlehnou právě šarlatánům či

podvodným prodejcům zázračných řešení a léků. A byť se řadě lidí mohou zdát myšlenky a léčebné nabídky z oblasti ezoteriky

úsměvné či neškodné, u jiných může mít důvěra v taková řešení tragické dopady.

V době koronavirové krize je kvalita a odbornost zdrojů informací o onemocnění covid-19 ještě důležitější. Neznámý virus

vyžaduje odborné zkoumání, které většinou dlouho trvá. Mezičas charakteristický nejistotou, jak se účinně vůči viru bránit, pak

využívají různí „léčitelé" a nabízejí řešení, která mají „zaručeně pomoci". Doposud se však žádný z jejich návodů neukázal jako

funkční, naopak, tyto rady mají na svědomí už stovky obětí.

Zásadní oblastí veřejného zdraví je také otázka očkování. To prokazatelně chrání lidstvo před mnohými vážnými nemocemi

(například neštovice, spalničky nebo dětská obrna), kterým čelilo ještě v nedávné době. Kampaně odpůrců očkování mohou

vést, a už se tak i děje, k odmítání očkování, čímž riziko návratu těchto nemocí roste.

Další příklady:

 

https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/dezinformacni-dezinfekce/prezentace-dezinformace.pdf
https://www.pssi.cz/publications/15-studie-dezinformace-jako-byznys
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/koronavirus-dezinformace-fake-news_2008130646_zit?fbclid=IwAR1gxXrFxSDA_2zAD8iOqini7tEU1nE5kAUvSUauX2kdvfSvFdmeWcq-TFo
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2. Dobré duše

Toto sdělení je hoaxem, tedy zprávou obsahující nepřesné informace, polopravdy či lži.

Vyvrátilo a na pravou míru jej uvedlo několik institucí, mimo jiné Ministerstvo zdravotnictví nebo

portál Hoax.cz, na kterém najdete jeho plné znění.

Nesmyslnost tohoto sdělení lze odhalit už na první pohled. Lidské tělo má vyšší teplotu než

27 stupňů, takže rada pít teplou vodu postrádá smysl. Úvod sdělení – „tohle mi poslal kamarád,

synovec jednoho z mých spolužáků...“ – napovídá, že půjde o těžko ověřitelný zdroj. Kvůli svému

úvodu však sdělení působí, že pochází od dobrého známého. Právě z této taktiky těží hoaxy a poplašné zprávy nejvíce

a dosahují značného šíření. Konkrétní příklad uvedený v prezentaci začal šířit hacker, který napadl e-mailovou schránku

brněnské lékařky. Hoax poslal přibližně třem stovkám jejích pacientů, prostřednictvím kterých se sdělení dostalo

k desetitisícům dalších lidí a zmutovalo do různých jazykových verzí.

Klíčová je zde jejich motivace – lidé většinou informaci nesdílejí, protože by chtěli někomu uškodit, lhát nebo ho zmást, ale

chtějí pomoci svým blízkým, varovat je a ochránit před nebezpečím. Řada lidí takový typ informací sdílí i proto, že nabízí

snadná a rychlá řešení.

3. Kazatelé „pravdy“

 Web Protiproud patří mezi stálice české dezinformační a konspirační scény. Běžně šíří

antisemitské a jiné konspirační teorie, nenávist vůči migrantům nebo falešné zprávy o zkaženosti

Západu. Obdivuje Rusko a prezidenta Putina, líčí světové události výhradně ruskýma očima

a Západ tvrdě kritizuje.

Dle studie Dezinformace jako byznys od Prague Security Studies Institute patří web Protiproud

mezi „kazatele", tedy „weby věnující se převážně společenskopolitickým tématům; založené

za účelem šíření určitých ideových postojů (případně propagandy)", kterým však z této činnosti

neplyne významnější finanční zisk. Zakladatel a provozovatel webu Petr Hájek byl a je blízkým spolupracovníkem bývalého

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Koronavirus_na_pravou_m%C3%ADru-scaled.jpg
https://www.hoax.cz/hoax/rada-synovce-o-covid19/
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/hoax-koronavirus-tepla-voda-lekarka-hacker-mail-podvod-fake-news.A200314_539221_brno-zpravy_mls
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/hoax-koronavirus-tepla-voda-lekarka-hacker-mail-podvod-fake-news.A200314_539221_brno-zpravy_mls
https://www.pssi.cz/publications/15-studie-dezinformace-jako-byznys
https://neovlivni.cz/zebricek-cechu-kteri-slouzi-putinovi-petr-hajek/
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prezidenta Václava Klause.

Ověření dezinformací šířených o osobě Billa Gatese najdete zpracované v aktivitě Bill Gates – údajný temný hybatel

koronavirové krize, která je dostupná v příručce Dezinformační dezinfekce na straně 75.

4. Lovci lajků

 Autorkou videa je Jana Peterková, bývalá moderátorka zpráv TV Nova. Na svém YouTube kanálu

expresivně varuje, že koronakrize neexistuje a jedná se pouze o snahu nás zotročit. Skrze výzvu

„Challenge o kliky na Bulovce“, během níž měla olizovat kliky na infekčním oddělení Nemocnice

Na Bulovce, o tom chtěla přinést důkaz. Nakonec však tento čin nerealizovala a společnost

YouTube některá její videa zablokovala, neboť obsahovala lživé a nebezpečné informace

a takzvané výzvy.

Výzvy (angl. challenge) a jejich rychlé šíření v prostředí sociálních sítí jsou oblíbenou příležitostí ke zviditelnění, nárůstu

popularity, získávání lajků a zvyšování ega a sebevědomí jejich tvůrců. Uživatelé internetu se ve výzvě „hecují“ k úkonům,

které jsou často šokující. Zásadní je, aby se při nich vyfotili či natočili a o tento materiál se s ostatními podělili. Výzvy se

objevovaly také během koronavirové krize. Jsou většinou mezinárodní, šíří se bez ohledu na hranice a kultury. Zde je několik

příkladů:

Pod hashtagem Coronavirus challenge iniciovala jednu výzvu influencerka Ava Louise, známá ze sociální sítě TikTok. V březnu

2020 olízla na záchodě v letadle prkénko a doufala, že se tento její nápad jako „výzva“ rozšíří. Ava se však brzy stala terčem

kritiky. O pár týdnů později přiznala, že video bylo ve skutečnosti pořízeno v soukromém letadle a prkénko bylo před

natočením dezinfikované. Přiznala také, že chtěla využít koronavirové situace a díky videu se stát populární.

 

Virální vtip na sociálních sítích se nepovedl ani mladému muži z Texasu. Natočil

a na Facebooku zveřejnil video, jak v supermarketu líže zmrzlinu a následně ji vrací

do mrazáku. Video dosáhlo více než 157 000 zhlédnutí, soud mladíka poslal na třicet dní

do vězení. Musel zaplatit pokutu a odškodné obchodu a odpracovat sto hodin veřejně

prospěšných prací. Muž z Ústí nad Labem napsal na Facebook, že má koronavirus

a snaží se ho šířit tak, že v obchodech olizuje pečivo. Za šíření poplašné zprávy mu hrozí

osm let vězení. Další výzvou bylo také pití z lahví a jejich vracení zpět do regálů.

 

Tyto výzvy byly často zneužity dezinformátory k rozdmýchávání nenávisti. Pokud se výzvy účastnil někdo tmavé pleti, byl

označen za migranta v evropské zemi, který má za cíl infikovat novým typem koronaviru co nejvíce bílé evropské populace.

Čeští senioři se tak skrze řetězové e-maily například dozvěděli, že „negři" v německých supermarketech infikují nápojové

lahve a že brzy se toto může dít i u nás. Přitom se jednalo o „pouhou" bláznivou výzvu teenagerů z Pobřeží slonoviny.

 

 

 

 

 

https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/dezinformacni_dezinfekce.pdf
https://lajk.iprima.cz/viraly/nebezpecne-vyzvy-kterymi-si-ted-lide-krati-cas-na-socialnich-sitich-cim-ohrozuji-sve-zdravi
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/zmrzlina-lizani-supermarket.A200306_110708_zahranicni_jhr
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/zmrzlina-lizani-supermarket.A200306_110708_zahranicni_jhr
https://www.e15.cz/domaci/mam-koronavirus-a-chodim-do-obchodu-lizat-pecivo-muzi-hrozi-za-poplasnou-zpravu-az-osm-let-vezeni-1367728
https://manipulatori.cz/fact-checkingovy-infoservis-covid19cz-9-10-4-2020/
https://manipulatori.cz/fact-checkingovy-infoservis-covid19cz-9-10-4-2020/
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5. Obchodníci

Příklad uvedený v prezentaci pochází z webu Arfa.cz. Analýzu daného sdělení podle metodické

koncepce 5 klíčových otázek, více informací o provozovateli webu Arfa.cz Ondřeji Höppnerovi a o

obchodování s dezinformacemi obecně najdete v aktivitě Obchodníci s dezinformacemi, která je

dostupná v příručce Dezinformační dezinfekce na straně 33.

Vytváření a šíření lživých a zavádějících informací a hoaxů prostřednictvím dezinformačních

webů může být zajímavou příležitostí pro výdělek. Tyto informace přitahují pozornost, šokují

nebo vzbuzují vztek a rozhořčení a snadno přimějí čtenáře ke kliknutí. Následně je čtenář na daném webu vystaven reklamním

sdělením, což pak provozovateli tohoto webu generuje finanční příjem od inzerentů.

Dle analýzy Prague Security Studies Institute se jedná o „weby věnující se primárně společensko-politickým tématům;

založené kvůli snaze generovat zisk. Mohou totiž představovat tribunu pro extremistické názory, posilovat společenskou

polarizaci a šířit zprávy posilující nenávist k určitým společenským skupinám nebo propagandu cizích států. Tyto skutečnosti

z nich činí potenciální riziko pro bezpečnost státu a demokratický systém." Poskytování prostoru pro internetovou reklamu je

pro ně zdaleka nejrozšířenějším způsobem výdělku. Na základě návštěvnosti webu a počtu reklamních slotů na úvodní stránce

odhaduje expert z oblasti marketingu, že české weby šířící dezinformace a další problematický obsah měsíčně vydělávají

přibližně 340 000 Kč.

Finanční motivaci dezinformačního zdroje lze tedy do značné míry odvodit z toho, jaký prostor je na webu věnován

reklamním bannerům, což je také případ zvolené ukázky.

6. Zbrklí novináři

Příklad uvedený v prezentaci stručně představuje, jak informovaly redakce ČT24 a Echo24

o šíření viru SARS-CoV-2 prostřednictvím kapének. Obě sdělení citují dle svých slov „výzkum"

nebo „studii" belgických a nizozemských vědců, kteří uvádí, že běžci a cyklisté šíří nový

koronavirus mnohem víc než chodci, a doporučují dodržovat vzdálenosti dvacet metrů

od cyklistů a deset od běžců. Nezmiňují už ale, že daný zdrojový dokument není studií ani jiným

recenzovaným dokumentem, ale pozičním dokumentem, respektive souborným stanoviskem

vědců. Je tedy potřebné tento názor dál zkoumat, což samotní vědci v dokumentu uvádějí.

Nedbalá novinářská práce a neúplné informace tak mohly ve čtenářích vyvolat strach či nevraživost vůči běžcům a cyklistům.

Tyto emoce se zároveň mohly podílet na větší čtenosti a míře sdílení obou článků.

Současný obchodní model většiny českých komerčních médií je postaven na generování zisku ze zobrazování reklamy1. Vytváří

tak tlak na redakce, aby neustále publikovaly velké množství pokud možno atraktivního obsahu a aby s novými informacemi

přicházely dříve než konkurence. To pak má často také vliv na kvalitu obsahu, který se stává mnohdy až bulvárním.

Při takovém shonu může dojít k chybám či nepřesnostem – například ke špatným překladům, nedostatečnému ověření

informace z více zdrojů, zveřejnění studií, které neprošly vědeckou oponenturou, nadměrnému čerpání informací

z facebookových profilů politiků či celebrit a k tzv. click-baitingu (vytváření atraktivních titulků), což je princip práce typický

pro model Obchodníka. Motivací v tomto případě ale není snaha společnost mást, plašit či podvést, jak to dělají vyloženě

dezinformační zdroje. Je to negativní důsledek komerčního fungování médií.

1 Výše zmíněná Česká televize, respektive její zpravodajský kanál ČT24 není komerční, ale veřejnoprávní medium, takže její

fungování není závislé na reklamě. V tomto případě se jednalo nejspíš čistě o novinářské pochybení, přehlédnutí či špatné

pochopení původního dokumentu.

https://www.arfa.cz/ve-stinu-koronaviru-usa-presouva-do-evropy-obrovske--mnozstvi-vojaku-letadel-a-tanku-jsme-na-pokraji-valky-rika-expert-usa-dosud-nikdy-neobsadila-evropu-tak-silnou-armadou-jako-ted/?fbclid=IwAR1GclUOb-zaTwezyY2ezNaEmXBCqZ8Mk3Wta7OtD8le71-zrZDjeCOmkZJQ#.YKUOV4dxeUn
https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/dezinformacni_dezinfekce.pdf
https://www.pssi.cz/publications/15-studie-dezinformace-jako-byznys
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3074426-nebehejte-tesne-za-sebou-radi-studie-ukazuje-kapenkovou-stopu-za-bezci?fbclid=IwAR3TSdGGmNJAiB4wVAHv5zZyxhTgM82PNsOvrbHCh5IHekMC-6CHvaZBn6Bk
https://echo24.cz/a/S4zNF/bezci-a-cykliste-siri-koronavirus-vice-nez-chodci-tvrdi-studie?fbclid=IwAR1uypdGKqMxy_ERgWF9RepLGR_8tFo3idFWlD-PBNM3bHddb3yOOe9aKqc
https://www.bicycling.com/news/a32097735/coronavirus-viral-simulation/?fbclid=IwAR337FqahNNpEVlQc0rnnIJxqbJl4WL6MhFI4TytpAY713-VadPoTQ-u9t8
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7. Propagandisté

Teorie o tom, že koronavirus nemá původ v Číně, ale třeba v USA, Itálii nebo v Japonsku, se

na sociálních sítích objevovaly od počátku epidemie v Číně. Na jejich šíření se podílejí také čínští

politici a diplomaté. Ilustruje to i příklad z prezentace, v němž mluvčí čínského ministerstva

zahraničí Čao Li-ťien naznačil, že koronavirus do Číny zavlekla americká armáda. Další strategií

Komunistické strany Číny je publikování pozitivních příběhů hrdinů a uzdravených nebo chvála

schopnosti Číny se s epidemií vypořádat. Tématu se věnoval projekt Sinopsis, portál Euractiv

nebo Seznam zprávy.

Konkrétně to vypadalo například takto:

Letadlo s údajně humanitární pomocí a devíti čínskými lékaři v Itálii vítali politici i místní, kteří na balkonech za zvuků čínské

hymny volali: „Děkujeme, Číno!“ Tyto výjevy sdíleli na sociálních sítích obyčejní Italové stejně jako čínské velvyslanectví

v Itálii.

Videa s lidmi, kteří během nařízené izolace údajně děkovali ze svých balkonů Číně, však byla zmanipulována. Záběry lidí, kteří

na znamení vzájemné podpory tleskají, jsou skutečné, ale čínská hymna jim k tomu nikdy nehrála a do videa byla později

přidána.

V rámci svých propagandistických operací čínský režim také vytvářel desítky tisíc

falešných účtů na sociální síti Twitter, které šířily pročínské propagandistické

informace. Investigativní server Pro-Publica identifikoval a sledoval více než

10 000 podezřelých účtů zapojených do koordinované operace. Mezi tyto účty patřily

i účty skutečných osob, které však byly napadeny. Společnost Twitter posléze více než

170 000 těchto falešných účtů zablokovala.

Během koronakrize začala Čína používat propagandistickou taktiku, která byla dříve

typická spíše pro ruské propagandistické operace. Vzhledem k tomu, že pro čínský režim

bylo poměrně nesnadné přesvědčit světovou veřejnost o nevině čínských úřadů

na rozšíření viru, využili ruskou taktiku spočívající v zahlcení informačního prostoru

velkým množstvím protichůdných tvrzení a konspiračních teorií s cílem vyvolat dojem,

že dopátrat se pravdy je nemožné.

Podle výzkumu společnosti Semantic Visions, která se zaměřuje na sémantickou analýzu informací na webu, přišla první

dezinformace o koronaviru z Ruska, kdy ruský server spravovaný tamním ministerstvem obrany obvinil Spojené státy, že virus

vyvinuly jako biologickou zbraň.

8. Politici-populisté

Příklad uvedený v prezentaci se objevil na facebookovém profilu pobočky strany Svoboda a přímá

demokracie (SPD) v České Lípě na konci dubna 2020. Autor příspěvku pomocí zvoleného obrázku

s nápisem „Das ist der Plan" (česky „Toto je plán") a popisku naznačuje, že povinné nošení

roušek povede postupně k zavedení povinnosti žen nosit nikáb. Působí tím na emoce lidí, snaží se

je rozzlobit či vystrašit. Zároveň se k obyčejným lidem hlásí a v komentáři uvádí, že „pokud si to

necháme líbit, tak jsme fakt ovce". Příspěvek byl o několik dní později odstraněn

administrátorem stránky.

Populismus v politice (z latinského ho populus – lid) je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka, který se

domnívá, že vláda nebo vládnoucí vrstva nehájí či přehlíží jeho zájmy. Nebývá motivován žádnou politickou ideologií nebo

https://sinopsis.cz/mandelinka-koronavirova-clr-vitezici-a-amerika-zlocinna/
https://euractiv.cz/section/evropska-unie-a-svet/news/eu-a-cina-v-dobe-koronaviru-predrazene-nakupy-falesne-certifikaty-a-hybridni-valka/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ne-netopyri-ale-migranti-a-americane-koronavirova-propaganda-utoci-96041
https://www.propublica.org/article/how-china-built-a-twitter-propaganda-machine-then-let-it-loose-on-coronavirus
https://www.bbc.com/news/business-53018455
https://www.voxpot.cz/informace-za-casu-pandemie/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prvni-dezinformace-o-koronaviru-prisla-z-ruska/r~1b0a6700735511ea95caac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prvni-dezinformace-o-koronaviru-prisla-z-ruska/r~1b0a6700735511ea95caac1f6b220ee8/
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hodnotami, ale čistě snahou zalíbit se voličům. Termínem populista se dnes většinou označuje člověk prosazující jednoduchá,

rychlá a líbivá, ale v praxi těžko realizovatelná řešení komplikovaných společenských problémů.

Pro populistické strany a politiky je často typické pokrytectví. Prezentují se jako zastánci „obyčejných lidí", kteří bojují proti

zlým elitám. K těmto elitám, ať už ekonomickým či politickým, však většinou sami patří.

Tomio Okamura se v tomto směru stal populárním mimo jiné proto, že na jednu stranu hlásá svobodu slova a varuje před jejím

omezováním, sám se však soudil s časopisem Reflex, který jej označil za „Pitomia". Na svém facebookovém profilu také proslul

tím, že nemilosrdně blokuje nyní již pravděpodobně stovky uživatelů, jejichž názor se mu nelíbí nebo kteří mu kladou

nepohodlné otázky.

Ministerstvo vnitra opakovaně označilo stranu SPD jako hnutí, které hrálo hlavní roli v šíření projevů rasové, etnické

a náboženské nenávisti v České republice. Podle Zprávy o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České

republiky v roce 2018 zastínila SPD „tradiční pravicové extremisty, jejichž význam postupně upadal".

9. Vtipálci

Příklad použitý v prezentaci pochází ze satirického webu AZ247, který paroduje české

dezinformační weby jako je AC24 nebo Aeronet. Prezentuje se podtitulem „Nikdo nám nediktuje,

o čem smíme lhát". Informaci, že všechny články jsou „vymyšlené a nezakládají se na pravdě" lze

najít v zápatí této webové stránky. Autoři rovněž uvádějí, že „i přesto, že tu tento text visí už

od založení tohoto webu, stejně se najde velké procento lidí, kteří zde publikovaným zprávám

věří." Podobným webem jsou také Paralelní listy, které parodují web Parlamentní listy.

Internet a sociální sítě jsou od svého počátku prostorem pro šíření vtipů, satiry a humoru, dost často velmi specifického. Co

jeden pochopí jako vtip, někdo další, v jiném kontextu, může vnímat jako relevantní informaci. Koneckonců, samotný pojem

„fake news" je známý dlouho, před rokem 2014 se jím označovaly například satirické zprávy od zpravodajského webu a online

televize Onion a teprve v roce 2014 dal tomuto pojmu nový nádech a popularitu Craig Silverman, editor z BuzzFeed News.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/101682/soud-neuznal-odskodneni-ani-zakaz-pouzivat-oznaceni-pitomio-reflex-ale-musi-uverejnit-omluvu.html
https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/101682/soud-neuznal-odskodneni-ani-zakaz-pouzivat-oznaceni-pitomio-reflex-ale-musi-uverejnit-omluvu.html
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
https://az247.cz/nad--ceskou-republikou-proletelo-chemtrails-letadlo-s-5g-antenami-sirejici-koronavirus/
https://www.csmonitor.com/The-Culture/In-a-Word/2019/0726/Surprisingly-old-words-that-seem-contemporary
https://www.washingtonian.com/2019/10/02/trump-claims-he-invented-the-term-fake-news-an-interview-with-the-guy-who-actually--helped-popularize-it/
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Přestože se tím, že jsou parodické, se tyto weby netají, velmi často jsou jejich sdělení vzata vážně:

Výrazným případem z nedávné doby bylo například rozšíření mylné informace o tom, že Evropská unie chce zrušit písmeno Ř.

Další příklady, kdy byly parodické články považovány za pravdivé, si můžete prohlédnout online na jsns.cz/vtipalci-priklady.

 

https://manipulatori.cz/hoax-eu-chce-zrusit-pismeno-r/
http://jsns.cz/vtipalci-priklady

