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Shrnutí 
Produkce a cirkulace dezinformací má často velmi reálné společenskopolitické dopady. 
Ačkoliv existují studie o samotném dezinformačním obsahu a o zdrojích, které takový 
obsah publikují, samotné šíření mezi běžnými občany není příliš zmapováno.  
 
Toto „dobrovolné“ a „amatérské“ šíření mezi lidmi, kteří nesledují vlastní politické ambice 
a agendu, je zásadní element, bez kterého by se zřejmě nedostal tento obsah 
k dostatečnému množství čtenářů. Původní dezinformační zdroje většina lidí totiž nezná. A 
podle výzkumů také pro důvěryhodnost obsahu je důležitější vztah čtenáře k osobě, která 
jej sdílí, nikoliv k původnímu zdroji informace. 

Skupinu šiřitelů jsme definovali jako jedince, kteří pravidelně sdílí obsah, který velká 
média, včetně veřejnoprávních, podle nich záměrně zkreslují nebo zamlčují. Šiřitelů je 
podle rychlé sondy odhadem kolem 5 % v populaci. Odhadem dalších 10 % populace si 
takové informace aktivně často vyhledává, ale pravidelně je nešíří. 

Na tyto šiřitele se nevztahuje řada v médiích sdílených stereotypů – svoji ekonomickou 
situaci nepovažují většinou za špatnou, nemají vždy vyhraněné a jasné politické názory a 
nejsou to dominantně jen starší lidé. Mnozí z nich se běžně snaží ověřovat informace a také 
neplatí, že mají vždy nízkou zpravodajskou gramotnost.  

Šiřitele charakterizuje to, že hledají alternativu k tomu, co považují za dominantní 
světonázor médií, jenž se pro ně manifestuje především skrze témata migrace, menšin a 
mezinárodního soupeření velmocí. Platí pro ně vysoká nedůvěra k médiím a oficiálním 
zprávám, ale zároveň nemají jiné mediální zdroje, kterým by silně důvěřovali a podle 
kterých by se orientovali.  

Šiřitelé lze rozdělit na dvě skupiny dle motivace a času, který činnosti věnují. První 
skupina, tzv. Spontánní šiřitelé, příliš informace nezkoumají a sdílí víceméně vše šokující 
nebo zábavné, co se k nim dostane, za tím účelem, aby udržovali sociální kontakty. 
Nezajímají se o factchecking, neznají dezinformační média a připomínání hrozeb 
dezinformací pro ně může být často jen potvrzením, že všichni lžou a pravdy se nelze 
dobrat. Nejvíce může pomoci nabídnout jim alternativu ve formě komunitních programů a 
diskusí anebo specificky cílených médií. 

Druhá skupina, tzv. Expertní šiřitelé, mají poměrně vysokou zpravodajskou gramotnost, 
ale také velký sklon ke konspiracím.  Na expertní šiřitele proto mnoho „oficiálních aktivit“ 
nebude efektivních. Naopak pro ně může být zajímavé a může oslabit jejich negativní 
šiřitelskou činnost kritické psaní o médiích, lákadlo zviditelnění nebo paradoxně i 
nezávislý factchecking. 

Ukazuje se, že skupina šiřitelů je velká, velmi různorodá a vyžaduje větší pozornost, pokud 
mají být opatření na zmírnění dopadů dezinformací účinná. 
 
Naše zjištění je potřeba potvrdit a zpřesnit kvantitativním výzkumem, který bude založen 
na velkém vzorku a zároveň bude sledovat nejen důvěru v média, ale také frekvenci šíření, 
povahu sdílených informací, hlavní motivaci a míru konspirativnosti.  
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Hlavní závěry výzkumu  
 

Šiřitele dezinformací, autoři a hledači 
 
V tomto výzkumu jsem se zaměřili na námi předpokládanou skupinu šiřitelů, na to, jak je 
vymezit, identifikovat v průzkumu a případně popsat a oslovit. Předem je nutné upozornit, 
že mezi šiřiteli dezinformací a jinými skupinami ve společnosti není jasná a tlustá dělící 
čára. Nejde o jasné kategorie, jak by se mohlo zdát z médií. Pro mnoho občanů je například 
běžné sledovat důvěryhodné zpravodajství veřejnoprávní TV a zároveň sdílet konspirační 
teorie, nebo naopak být velice podezřívavý, ale nic z informací nesdílet. 
 
Pro účely výzkumu jsme skupinu šiřitelů definovali skrze několik indikátorů, které zvyšují 
pravděpodobnost, že jednotlivec bude přispívat k rozšíření fám a manipulativních zpráv 
v ČR. Pro to jsme využili krátký dotazník v omnibusu STEM. 
 
Výsledky kvantitativního výzkumu ukázaly, že: 
 

 Téměř tři čtvrtiny (72 %) českých občanů mají za to, že velká média v ČR 
záměrně zkreslují nebo zamlčují důležité informace. 
 

 Dvě pětiny (41 %) české společnosti si pak tyto údajně zamlčované informace 
dohledávají po vlastní ose z jiných zdrojů. 
 

 Jen 6 % českých občanů uvedlo, že alespoň jednou týdně obdrželi informaci, o které 
velká média nepíší či ji zamlčují. Dalším 14 % byla taková zpráva poslána jednou 
nebo dvakrát měsíčně a 50 % obyvatel takovou informaci nedostalo nikdy. 
 

 Celých 69 % českých občanů takovou informaci dále nepřeposlalo, 19 % tak činí jen 
několikrát do roka a zbylých 12 % obyvatel s frekvencí aspoň jednou měsíčně. 

 
Odpovědi na základní otázky posloužily ke konstrukci předběžné typologie obyvatel ČR na 
základě jejich důvěry k velkým a veřejnoprávním médiím (tedy, zda věří, že zkreslují či 
zamlčují informace) a jejich nakládání s těmi informacemi, o nichž velká média nepíší, či je 
zamlčují.  
 
Autoři (Creators) – Osoby, které aktivně vytváří dezinformace. Jde o méně než 1 % 
obyvatel, a tedy skupinu těžko postižitelnou jednorázovým měřením. 
 
Šiřitelé (Seeders) – Osoby, které sdílí a přeposílají dezinformace v průměru alespoň 
jednou měsíčně. Je to odhadem 5 % obyvatel. Právě na ně se zaměřuje tento výzkum. 
 
Hledači (Searchers) – Osoby, které se aktivně zajímají o dezinformace, ale nepřeposílají 
je. Odhadem 10 % obyvatel. 
 
Krizové události, jako pandemie koronaviru ovlivňují, kolik lidí se věnuje přeposílání a 
sdílení informací obecně a dezinformací zvláště. V takových momentech se pravděpodobně 
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zapojuje aktivně více lidí a aktivita šiřitelů se zvyšuje. Kvantitativní šetření proběhlo v době 
před epidemií v ČR a nynější aktivita proto může být větší než uváděné hodnoty. 

 
Odlišné skupiny šiřitelů: Expertní a Spontánní  
 
Výsledky kvalitativního výzkumu ukazují, že šiřitelé dezinformací se od sebe liší v mnoha 
podstatných charakteristikách. Zaměříme-li se na samotnou motivaci k šíření a to, jak se 
rozhodují o šíření dezinformací, je pro účely analýzy nejvhodnější je dělit na (1) Šiřitele 
„expertní“, tedy občany, kteří mají silné přesvědčení, že rozumí médiím a politickému či 
společenskému dění, a (2) Šiřitele spontánní, kteří šíří neověřené informace s menším 
rozmyslem a spíše společenskými motivy. 
 
Tyto dvě skupiny korespondují s dvěma hlavními motivy šíření dezinformací, které 
se mohou v některých případech překrývat nebo doplňovat o jiné motivy ve specifických 
tématech. 
 

 U skupiny Spontánních šiřitelů převažoval motiv sociálního kontaktu, potřebu 
patřit do nějaké skupiny, být oblíbený či užitečný ve svém okolí. 

 
 U skupiny Expertních šiřitelů převažovala potřeba uznání, sebepotvrzení, vlivu či 

pocitu, že jsem výjimečný tím, že vím více než ostatní. 
 

Tato druhá potřeba vlivu či „být považován za autoritu“ se manifestovala buď (1) 
přes potřebu „rozumět“ více než ostatní a být brán za znalce, nebo (2) potřebou 
„zachraňovat svět“ a být brán za leadera, mít pocit poslání, důležité role pro chod 
tohoto světa.  

 
 

Hlavní charakteristiky šiřitelů 
 

Médiím nevěří, ale někdy ani těm „dezinformačním“ 

Všechny šiřitele spojuje silná nedůvěra k médiím (tak byli také definovaní) a elitám a pocit, 
že média něco zamlčují. Tento pocit je v české společnosti celkem rozšířený - 72 % 
společnosti je přesvědčeno, že velká média, včetně veřejnoprávních, záměrně zamlčují 
některé informace (31 % rozhodně přesvědčeno). Důležité ovšem je, že šiřitelé mají tuto 
nedůvěru víceméně ke všem médiím. Tedy nemají vybraná média, kterým by věřili 
více nebo bezvýhradně. Takže ani „alternativní“ zdroje nebo přímo dezinformační média 
nejsou pro ně zcela důvěryhodný partner. Jejich přesvědčení je spíše, že pravdu nelze příliš 
najít, je třeba kombinovat různé zdroje, protože každý zdroj má nějakou agendu a na každé 
informaci může být něco pravdy. 
 
Důležitým rysem Expertního typu šiřitelů je sledování více zdrojů médií a jejich 
porovnávání. Toto ale nevede k větší objektivitě posuzování zpravodajství, ale spíše 
k větší podezřívavosti. 
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Šiřitelé jsou si také většinou povrchně vědomi, že na internetu na ně mohou čekat 
dezinformace. Ale vzhledem k tomu, že často označují za dezinformace i věci 
z mainstreamových a veřejnoprávních médií, není to pro ně důvod, aby si lépe vybírali 
zdroje, protože obsah posuzují podle svého pohledu na svět bez ohledu na 
zdroj. 
 

Nereálná představa o fungování médií 

Šiřitele spojuje ve skutečnosti špatné porozumění pro skutečnou práci médií. U Expertního 
typu ale i tak převažuje pocit, že médiím rozumí. Neznamená to, že by jejich fungování 
dobře znali nebo dokázali rozlišit jednotlivé typy a zdroje. Rozumět u nich znamená 
především více podezřívat.  
 
Důvodem nedůvěry k médiím je hlavně představa, že za každým médiem jsou nějaké zájmy 
(finanční nebo provládní). Tento zájem ale vidí šiřitelé hlavně u velkých médií. U médií, 
které prezentují „alternativní“ fakta je pozadí a důvody nezajímají. 
 
Přestože zájmy za každým médiem mohou být jiné, obecně šiřitelé mají představu, že 
drtivá většina velkých médií musí následovat nepsaná pravidla daná vládou či 
velkými firmami a podléhají tak cenzuře nebo autocenzuře. 
 

Není důležitý zdroj, ale odhalení, se kterým souzním 

Jak bylo řečeno, informace si šiřitelé většinou nevybírají podle zdroje zprávy. Často 
dokonce i sledují média, kterým deklarují nedůvěru (např. Česká televize). Určujícím 
prvkem je skandálnost anebo potvrzení jejich světonázoru. Pokud se objeví např. 
ve veřejnoprávních médiích zpráva, která vyhovuje jejich světonázoru, je to pro ně jen 
potvrzením, že „už i hlavní média“ musela přiznat, jaká je pravda. 
 
Klíčové pro jejich světonázor je potom odmítnutí migrace do Evropy, nedůvěra k elitám a 
EU, nedůvěra k nezávislým institucím (soudy, vědecké ústavy apod.). 

 

Strach o tento svět nebo přímo konspirativní myšlení 

Šiřitelé mají vždy velkou obavu o osud tohoto světa (především kvůli migraci, ale i 
ekologii, spotřebě, technologiím). Co je může odlišovat od jiných skupin je představa, že 
tyto problémy nemají řešení, případně že o tato řešení nikdo neusiluje. Tedy nevidí 
žádná reálná východiska z problémů. 
 
Část šiřitelů potom podléhá až konspiračnímu myšlení, tedy nevěří většině oficiálně 
uváděných důvodů událostí a „tuší“, že za činy se musí vždy skrývat jiná pravda či jiný 
důvod. 
 
Ze sedmi konspiračních teorií, které jsme respondentům předložili, jich v průměru 
polovinu označili za důvěryhodné.  
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Se strachem o dnešní svět se pojít pocit nostalgie po světě, kde existovala slušnost, úcta a 
pořádek (neplatí vždy pro mladší respondenty). 

 
Šiřitelé a pandemie COVID-19 
Součástí kvalitativního výzkumu bylo i zjišťování, jak šiřitelé zareagovali na aktuální situaci 
pandemie koronaviru a nemoci COVID-19. Kromě hloubkového rozhovoru samotného byl 
respondentům předložen také krátký dotazník, kde měli určit, s jakou zavádějící či 
nepotvrzenou informací o pandemii se setkali a do jaké míry jí důvěřují. 
 
Obecně lze říci, že krize, jako je tato, zvyšují zájem o konspirace, nepodložené zprávy a 
dezinformace. Oslovení respondenti z řad šiřitelů uváděli, že v průměru důvěřují třetině 
z deseti předložených misinformací ohledně pandemie koronaviru (jejich příklady najdete 
v dodatku). Nejvíce respondenti důvěřují tomu, že kolem pandemie „vláda vyvolala 
úmyslně paniku“, že „virus unikl z laboratoří“ a částečně, že „epidemie souvisí s migrací“. 
Relativně málo důvěřovali tomu, že epidemie souvisí se sítěmi 5G, že virus byl v Evropě 
dříve než v Číně anebo že nemoc COVID-19 lze léčit přípravkem na bázi chloru. 
 
 

V čem se Expertní šiřitelé nejvíce liší 
 
Expertní šiřitele odlišuje to, že mají silný politický nebo odborný názor. Mají odvahu 
diskutovat o politice nebo tématu s ostatními, dokonce i mimo internet, mají silný zájem o 
politiku. 
 
Mnoho z nich má pocit, že si informace ověřují, tvrdí, že vyhledávají „primární“ 
zdroje. Ale vzhledem k tomu, že to dělají výrazně selektivně podle svého světonázoru, 
dochází tak většinou k potvrzení svého pohledu na problém. 
 
Vybírají si obsah k šíření především podle 2-3 klíčových témat, které jsou pro ně 
rozhodující (migrace, příroda, EU, gender, neziskovky, česká hrdost). 
 
Hlavní důvod či racionalizace k šíření, který uvádí, je jakási „protiváha“ a „zastoupení 
všech hlasů“. Geopolitiku situaci vidí jako soutěžení mocností, především USA a Ruska, 
EU je přívažek USA. Změna vedení USA v tom mnoho neudělala. 
 
Nedůvěrou v média, sledováním a kombinováním zdrojů si tito lidé vytvářejí sebevědomí, 
určitý pocit výlučnosti (jsou mimo „stádo“, které věří tomu, co se jim řekne). U 
některých je v tom i dávka pohrdání „důvěřivci“ a obyčejnými konzumenty médií. 
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Jednotlivé persony šiřitelů 
Následující profily reprezentují ideální typy různých skupin šiřitelů dezinformací. Tyto 
profily, marketingovým slovníkem persony, jsou voleny z hlediska praktického, tj. jak 
mohou napomoci při osvětě, komunikaci a vyvracení nepravd. Jejich 
zastoupení ve společnosti a praktičnost je potřeba ověřit kvantitativním 
výzkumem. V reálném životě pravděpodobně bude podstatní část spoluobčanů mít 
vlastnosti dvou či více typů z následujícího výběru, tedy ne všichni budou moci být popsáni 
ideálním zástupcem (personou). V této zprávě jsou typy představeny nejprve ve zhuštěné 
podobě pro celkovou strategii, následně jsou detailně popsány pro případnou komunikaci, 
včetně pravděpodobného životního příběhu, motivace, zájmů a preferencí, ovšem bez 
nároku na takové analytické zobecnění jako u expertního a spontánního typu. 
 

Typy šiřitelů dezinformací (odhad z kvalitativního výzkumu)  

 

 
 
Horizontální osa je přibližný odhad, nakolik se jednotlivé typy šiřitelů cítí být experty na 
média a veřejné dění, kolik času věnují sdílení a jak jsou přesvědčeni o svém názoru na 
světové dění. Vertikální osa rozlišuje typy podle toho, do jaké míry důvěřují typickým 
konspiracím. (Úsečka označuje rozsah, kde se typy šiřitelů pravděpodobně nachází.) Barvy 
potom naznačují úroveň zpravodajské gramotnosti dle testu STEM. 
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Osamělejší senior 
Spontánní typ 

 „Co tam na mě [na internetu] vyskočí, tak to projedu.“ 
 
Senior, pro kterého je šíření dezinformací náhrada, udržení či posílení slabých sociálních 
kontaktů a vazeb.  Většinou přeposílá maily a debatuje, není tolik náročný na obsah, 
nevyhledává další zdroje. Primární je pro něj sociální rozměr, tedy možnost být v kontaktu, 
částečně i zábava a naplnění volného času. Chce se cítit užitečný (poskytnout rady 
ostatním) nebo zajímavý (pobavit ostatní). 
 
 

Nezkušený junior 
Spontánní typ 

„Nemůžu říct, že by byla nějaká média, kterým vyloženě důvěřuji. Spíš klikám, co mě 
zaujme.“ 
 
Člověk, pro kterého je nejdůležitější být v kontaktu s okolím a vrstevníky, příliš nestuduje 
to, co sdílí a přeposílá, nemá ambice vyhledávat další zdroje a porovnávat. Je povrchní ve 
sledování informací (důležité jsou vlastně hodně vnější znaky: vzhled, přehlednost, 
atraktivní „vizáž“). Typická je nízká zpravodajská gramotnost, naivita, neznalost, jak média 
a informace fungují (jen obecná představa o zkorumpovanosti médií), snadné podlehnutí 
sugesci a manipulaci. 
 
 

Světák 
Částečně Expertní typ 

„Žiju vyrovnaným životem.“ 
 
Člověk zralého či seniorního věku, celkem úspěšný a zajištěný. Přeposílání informací je pro 
něj především „prodloužením“ vlivu, na který je zvyklý, potvrzením statusu a autority. 
Často měl respektované zaměstnání, je v podstatě opinion maker ve svém okolí a důvěřuje 
si. Silným motivem šíření je nostalgie, že se ztrácí „jeho“ svět a úcta ke světu, kde byl tento 
člověk vlivný (vina je svalována např. na migraci, EU, ekologii). Člověk celkem zcestovalý a 
ekonomicky spíše zaopatřený, výrazný materialista. 
 
 

Badatel 
Expertní typ 

„Nemám na přátele moc čas, protože se věnuji politice a šíření informací.“ 
 
Člověk (typicky ve věku 35 až 50 let), který si chce získat uznání tím, že věcem rozumí lépe 
než ostatní. Nejde mu o sociální kontakty, ale respekt. Chce být považován za chytrého, mít 
lepší přehled než ostatní, trošičku si tím nahrazovat, že není v jiné oblasti dosti úspěšný, 
snaží se pracovat s „primárními“ zdroji, hledá informace v cizích jazycích, ale je v 



 

 Šiřitelé dezinformací  
 

mezinárodních vztazích a politice spíše „samouk“. Domnívá se, že rozumí médiím, 
nedůvěřuje na všechny strany a permanentně vyvažuje většinový názor. Má poměrně jasné 
teorie fungování světa a rád se svými názory pochlubí široké veřejnosti. 
 
 

Všeználek 
Expertní typ 

„Lidé mi naslouchají, na vesnici mě považují za informovaného člověka.“ 
 
Hlavní motivace Všeználka je ukázat, že má přehled, je chytřejší než okolí. Chce získat 
uznání tím, že věcem rozumí lépe než ostatní. Chce být ten, na koho se ostatní obracejí jako 
na informovaného člověka. Z důvodu nižší orientace ve světě a médiích a z důvodu potřeby 
zaujmout sahá i k dezinformacím. 
 
Na rozdíl od Badatele ale netráví studiem informací tolik času, nemá natolik domyšlené 
teorie fungování světa a je méně konspirativní a méně přesvědčen o svojí pravdě. Je spíše 
takový čekatel na opravdového dezinformačního experta a je pravděpodobně i mladšího 
věku. 
 
 

Zachránce světa 
Zaměřený na jedno téma (v tomto tématu Expertní typ), jinak spontánní 

„Hnalo mě to k tomu si vyhledávat informace a zároveň je začít šířit, aby se ukázala jiná 
stránka věci.“ 
 
Volí spíše nepolitická témata, často z oblasti zdraví a duchovní či duševní. Za šířením 
mohou být osobní problémy, hledání se, nedostatečná opora v rodině a okolí. Jisté 
mesiášství nahrazuje u spíše introverta vztahy - je důležité, že ho lidé oceňují. Zdroje si 
neověřuje, hodnotí je pocitově, důvěřuje zejména samotným nositelům dezinformace, stačí 
mu, když je to lékař, nebo někdo s titulem či životní zkušeností, která je mu blízká. 
 
 
 
 


