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„Není d ležité, jak to je, ale jak to vypadá.“
– PRVNÍ ZÁKON SPINU
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V NOVÁNÍ

Tuto knihu v nuji svému manželovi. Nebýt jeho, nikdy 
bych nedokon ila nic z toho, co d lám.

Za  nální impuls („P esta  psát na Facebook a napiš 
o tom knihu!“) d kuji p edsedovi právního výboru Ev-
ropského parlamentu Pavlu Svobodovi. A fotografovi 
Antonínu Lavren íkovi, jehož bezd ný výk ik p i p ed-
volebním fotografování: „Ty ses pro tohle emeslo prost  
narodila!“ mi dlouho vrtal hlavou.

Pod kování pat í i Han  Boškové, právní lingvistce, 
která pomáhala ut ídit mé chrlení do logicky navazují-
cích textových celk , a Ji ímu K sovi, který mne upo-
zornil na chyby v textu týkající se odborných psycholo-
gických výzkum  a seznámil mne s teorií persuaze 
a vymyslel název knihy.

ZVLÁŠTNÍ V NOVÁNÍ

Mým rodi m, kte í mne s láskou vychovali.
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P EDMLUVA

Tahle kniha je celá 
o propagand

Ješt  než za nu psát a vy íst, musíme si n co vyjasnit. 
Toto není studie sociálních v d. Ani odborná kniha pro 
výuku mediální teorie. Ne ekejte žádnou metodickou 
soustavu postup , ani p ípadovou studii, komparaci, 
kva litní poznámkový aparát, d sledné citace. Nic tako-
vého. Jsem propagandista. Tím myslím prodava  idejí. 
Nechci napsat odbornou literaturu, v pr b hu etby po-
chopíte pro . Tuhle knihu píšu proto, abyste ji etli. Vy 
jste cílová skupina. 

Vy všichni jste n jak zranitelní tím, co umím. Když 
knihu napíšu odborn  a vyplním ji kvalitní sociáln -
-v dní a mediální teorií, nedo tete ji do konce. A já chci, 
abyste ji etli. Mám k tomu osobní d vody. Mám strach, 
že moje zem  ztratí svobodu a demokracii d ív, nežli si 
uv domí, že byla napadena. Cítím bolest, že nedokážu 
vysv tlit lidem, které mám ráda, že se jejich hlav a srdcí 
zmocnil stejný duch nenávisti, jaký zp sobil druhou 
sv tovou válku. Vidím absurdní chování poklidných 
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soused  na vesnici, odkud pocházejí mí rodi e. Jejich 
touha „vyhnat machometány“ na malé vísce, kde je 
a p íštích padesát let bude jediným cizincem Vietnamec 
v místní ve erce, mi p ipadá stejná jako strach n mec-
kých žen ze spiknutí sv tového židovstva v roce 1935. 
Odpovídají tomu výsledky sn movních voleb, ve kterých 
vyhráli populisté a extremisté p es polovinu poslanec-
kých k esel. 

Dobrá propaganda je jako droga v pitné vod . Jejím 
úkolem není jen ve ejné mín ní m nit, ale p edevším 
s ním jemn  manipulovat. N kdy ta manipulace m že 
spo ívat jen v prohloubení a vyost ení názor , které 
jsou již mezi lidmi rozší eny, sta í je jen zesílit, dát jim 
ost ejší tvar a siln jší hlas. N které názory jsou asto 
žity a smýšleny, aniž by byly vysloveny. My eši jsme 
nap íklad podle pr zkumu univerzity v Harvardu z kv t-
na 2017 nejrasisti t jší a nejnesnášenliv jší národ v Ev-
rop ,1 ale doposud jsme o tom spolu nemluvili, tak tro-
chu jsme se za to styd li. Propaganda m že být i to, že 
se n která morální TABU vysloví nahlas a n kdo je eta-
bluje v ústech politik  a ve ejn  známých lidí, posune je 
z p ítmí sklepa, ve kterém se tísní v ci, které jsou „fuj“, 
na výsluní mezi názory p ijateln  v tšinové, prominent-
ní. Nemyslitelné se stane každodenností.

1 Celoevropský výzkum univerzity v Harvardu v kv tnu 
2017. Výzkum uskute n n jako IAT (Implicit Association 
Test). Více na https://  gshare.com/articles/European_map_
of_Implicit_Racial_Bias/4750588.
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Propaganda není jen ší ení lži, jak by se mohlo zdát. 
Ší ení lží a falešných informací, dezinformací a misin-
formací je samoz ejm  temn jší sou ástí této moderní 
zbran . Ale propaganda disponuje neuv iteln  kreativ-
ním arzenálem práce s pravdou, ke které p imíchává 
významy, akcenty, tu a tam drobnou lež, n kdy jiné vy-
zn ní, správný podtext, mírn  manipulovanou fotku – 
a polopravda už náhle nevypadá tak nesnesiteln  hlou-
p , je z ní ko ka, v médiích p sobí sexy… za íná po ní 
být poptávka.

Když se ve vás propaganda usídlí, chcete víc, ale neví-
te o tom. Konzumují ji skoro všichni a všichni nev dom-
ky. Lidé, kte í povrchn  tou. Lidé, které ve škole neba-
vila fakta. St edoškoláci, kte í nemají dost informací 
a nev dí, jak se informace ov ují. Starší lidé, kte í už 
cítí, že je t lo tolik neposlouchá, a pronásleduje je 
strach, ten v ný slabý bod n kde v b iše, za který nás 
lze uchopit. Lidé z malých vesnic na Morav , kde nikdy 
v historii žádní cizinci nežili ani neprojížd li. Vysoko-
školáci v mládí siln  zasaženi komunistickou propagan-
dou. 

Propagandu konzumují stejn  intenzivn  i ti, kte í 
p ece ují své vzd lání a myslí si: „Já mám p ece dv  
vysoké školy, já bych se nikdy nenechal oblbnout…“ 
Konzumují ji matky s d tmi. Nezam stnaní tátové od 
rodin. Manželé z vesnic pod 5000 obyvatel, kde zrušili 
školu, knihovnu, nechali spadnout kostel, zkrachovat 
hospodu a zrušili polovinu spoj  do nejbližšího m sta. 
Ženské, které zklamal život a v padesáti nemohou nalézt 
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žádnou nad ji. Každý z nás má slabé místo a pat í do 
n jaké cílové skupiny. Ob as i já „spolknu návnadu“ 
a uv ím n emu, co je manipulace, nepravda. Je totiž 
velmi t žké rozlišit, které informace na internetu jsou 
pravdivé, seriózní, ov ené. A s jakým úmyslem byly na-
psány. A to se propagandou zabývám už velmi dlouho. 
Není v tšího omylu, než p edpokládat, že propaganda je 
ur ena jen hlupák m. Nebu me na sv j intelekt p íliš 
pyšní, v této knize si ukážeme, jak malou roli hraje náš 
rozum v budování názor  na základ  internetových in-
formací. 

Všichni máme slabé místo, skrze které je možno nás 
ovlivnit. Propagandisté tato slabá místa znají a mluví ja-
zykem, který vytvá í pudový hromadný souhlas. Ztotož-
n ní. 

Propaganda zasáhla naše životy tak siln  proto, že se 
sešly ty i faktory ve stejný as. Prvním p edpokladem 
byly peníze. Jako u všeho, že? Putin do propagandistic-
ké války investoval naprosto nejv tší  nan ní prost ed-
ky v historii masového ovliv ování. Jen jeho televize 
a kanál Russia Today stojí stovky milion  dolar  ro -
n .2 Druhou š astnou náhodou bylo „zlidov ní“ interne-

2 Budget Russia Today v roce 2015 inil (o  ciáln  dle rus-
kých zdroj ) 400 milion  dolar . Pro srovnání, budget BBC 
byl ve stejném roce 376 milion  dolar . Zdroje: Nelson, Eliza-
beth; Orttung, Robert; Livshen, Anthony (8 December 2015), 
„Measuring RT‘s Impact on YouTube“ (PDF), Russian Analyti-
cal Digest, Forschungsstelle Osteuropa Bremen, Germany, 
Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich, Switzerland, 
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tu a sociálních sítí, kde se – jak mnoho lidí dosud v í – 
rodí informace samy a zadarmo. T etím faktorem bylo 
dosud nejpropracovan jší užití sociální a masové psy-
chologie, velmi aktuální, v decky podložené a inven ní. 
Opravdu, musím p iznat, z mého hlediska dobrá práce. 
Vlastn  smekám. A tvrtou okolností byla naše napros-
tá nep ipravenost, kolébající lenost tzv. Mírové dividen-
dy (už nemusíme zbrojit, Rusové jsou už hodní, tak za 
ty peníze postavíme t eba silnice a dáme si dvacet). Zmi-
zela Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Volá Londýn, 
všechny ty stanice, které jsme znali z dob studené války 
a kterým jsme my ve východním bloku d v ovali, pro-
tože „byly z druhé strany“ a držely vysoký profesní stan-
dard noviná ské práce. Beztak na nás komunismus za-
nechal následky. Dodnes v íme, že Ameri ané jsou zlý 
tlustý imperialistický národ, že Rusové jsou naši slo-
vanští brat i, kte í nám rozum jí, a my eši jsme všich-
ni slovanského p vodu, i když je to celé úpln  jinak, jak 
dokazují aktuální genetické testy DNA p íbuznosti po-
pulací v Evrop .3 Zkrátka virtuální realita se m ní na 

Institute of History, University of Basel (177), retrieved Janua-
ry 23, 2016 – http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/
special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/
RussianAnalyticalDigest177.pdf.

3 Výzkum genetické genealogie ech  z MUNI Brno, zdroj: 
https://www.novinky.cz/veda-skoly/453236-jen-tretina-
-cechu-ma-slovanske-koreny-ukazal-vyzkum.html a http://
www.genetickagenealogie.cz/novinky/populacni-data/rozlo-
zeni-haploskupin-mtdna/.
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„zažitá fakta“, aniž si všimnete. Sta í dlouho opakovat 
reklamní slogany o hlasu slovanské krve a najednou je 
ze sloganu fakt.

Moje kniha není ur ena vzd lanc m v univerzitních 
knihovnách a odborným opinionmaker m v oblasti me-
diální a zahrani ní politiky, protože lidé jejich názor m 
stejn  už dávno nenaslouchají. Odvykli jsme p ikládat 
vzd lanc m a odborník m váhu a jejich prostor v médi-
ích je devalvován na pouhé vršení protich dných dobro-
zdání. (P t minut Židé, p t minut Hitler, a  jsme objek-
tivní.) V našich hlavách se vrství zmatek, informa ní 
chaos, hodnotová nejistota. Píšu pro lidi z venkova, co 
nejrad ji ze všeho po práci zapnou TV Prima a hned po 
zprávách se zobrazenými hr zami vraždících uprchlík  
pojídají o íšky u bezpe ného domácího seriálu s eský-
mi herci. Píšu pro lidi, co neum jí žádný cizí jazyk a v ži-
vot  nebyli dál než v blízkém Chorvatsku u mo e. 

Dlužím jim informaci o tom, jak my marketé i a pro-
pagandisté zacházíme s jejich mozky. 

Já jsem ten poslední, kdo by ohrnoval nos. Jejich 
chování a d v ivost mne totiž živí – jako všechny mar-
ketéry. 

Nejsem „sluní ká “. Nejsem „vlastenec“. Nejsem žádný 
z pojm , který pro nás v Rusku vymysleli. Jsem oby ejná 
máma od dvou d tí, bytost, která dost staromódn  v í 
v dobro a ve zlo. A má ob as i špatné sv domí, že možná 
svým p sobením pomáhala postavit korálový útes mar-
ketingové lži, zlatého telete, kterému se dnes všichni kla-
ní a které propagandisté tak brutáln  zneužili.
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Díky internetu a informa nímu propojení sv ta došlo 
k nevratným zm nám v tom, jak je sv t organizován. Je 
marné si stýskat, že za našich mladých let bylo vše lep-
ší, pomalejší, jednodušší, srozumiteln jší. Zapome te 
na nad ji, že lze vrátit as. Jediný historicky vyzkouše-
ný zp sob, jak se propadnout z pádící civilizace do dáv-
nov ku, je válka. Podívejte se, co zbylo z kvetoucího vy-
hlášen  krásného m sta Damašku v Sýrii. Nem žeme 
zp t. Ano, dnešní sv t je odporn  rychlý a totáln  nesro-
zumitelný. I já se bojím. Jenže nikdo na sv t , žádný 
hlasatel pravdy ani politiky nedokáže bez ni ivé války 
vrátit as. Snažme se proto vychovat generaci, která 
v tomto novém sv t  technologií a podobných nových 
vztah  dob e obstojí. Je to lepší než jim vzít budoucnost 
ve volbách, bát se a volit populisty, pou ové dryá níky, 
nezralé násilníky a pseudovále níky. Takových se každý 
zkušený voják štítí. Oni do válek a ob anských válek 
nep jdou, spíše je rozpoutají a nacpou tam místo sebe 
naše syny. Pokud nechceme ob tovat budoucnost na-
šich d tí, v nujme jejich výchov  as a opatrn  zvažuj-
me své chování ve volbách – krá íme po hran  útesu.

Novodobá propaganda je postavena na strachu z cizin-
c , p edevším muslim . Nev ím, že jsou všichni mus-
limové beránci. Na m j vkus je mezi nimi opravdu p íliš 
mnoho t ch, kte í schvalují jiné kulturní vzorce jako e-
šení b žných problém .4 Tohle není moje civilizace. 

4 Po et muslim , kte í cht jí právo šaría jako o  ciální práv-
ní systém v zemi: Afghánistán (99 %), Irák (91 %) Pákistán 
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V ím ale, že musíme rozlišovat d sledn  mezi slovem 
muslim, islamista a terorista.5 Já vím, sv t by byl o tolik 
jednodušší, kdybychom se mohli vrátit k pravdám na-
šich evropských babi ek, že každý Turek seká hlavy 
a každý Arab je zlod j. Ale náš sv t se vyvíjí a naše po-
znání s ním. Komplikovaná pravda bývá dost asto ne-
srozumitelná.

Mír klidn  zmizí jedinou špatnou volbou do volební 
urny, to nás Evropany nau il Hitler… A propaganda je 
p edevším sm ována k ovliv ování volebních rozhod-
nutí. 

V eské republice je již deset let velmi úsp šná propa-
ganda protievropská. Dopadla na úrodnou p du eské-
ho strachu z cizího, cizím jazykem mluveného. Ostatn  
všichni v Evrop  nazývají N mce slovem Germáni, jen 
my eši a Poláci jim íkáme N mci, od slova n mý. Je-
jich jazyku nerozumíme, je to jako kdyby huhlal n mý. 
Tak velký odpor to kdysi byl. Cizák rovná se nebezpe í.

Jsem také p esv d ená, že Evropská unie je zatuhlý 
byrokratický právní spolek, který nám ovšem p ináší 

(84 %) – oproti tomu nap . Turecko (12 %), Kazachstán (10 %) 
a Ázerbájdžán (8 %). Zdroj Pew Research, 2017 – http://www.
pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-is-
lam-key-  ndings-in-the-u-s-and-around-the-world/.

5 Muslim – ten, kdo praktikuje islám jako náboženství; isla-
mista – ten, kdo používá islám, respektive n které jeho ásti 
k ospravedln ní násilné rétoriky v i ostatním náboženstvím; 
terorista – ten, kdo páchá hromadn  kriminální násilí s poli-
tickým nebo náboženským zd vodn ním.
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mnoho dobrého, když nepo ítám miliardy na zlepšení 
silnic, podnik , památek, budov, podnikatelských pro-
gram , po ád je tu ješt  vyšší kultura pojetí práva (ne, 
ned lám si legraci, opravdu je pro nás evropské právo 
zlepšením a inspirací, a ne naopak, sta í jen trochu 
íst). Tatáž unie také vyprodukuje tu a tam úpln  zby-

te nou „volovinu“. Ale co my, eši? Po ínáme si trochu 
jako blázni. Vyskakujeme z lodi jen proto, že v lodní ku-
chyni ob as rozva í špagety. Normální lov k by si šel 
anglicky st žovat šéfkucha i. Pr m rný ech anglicky 
neumí a u it se nechce.6 Rad ji si navlíkne vestu a háže 
nohy p es zábradlí. Ani si p itom nevšimne, že ten jedi-
ný záchranný lun dole je smradlavá ruská džunka, do 
které te e a kde už sedí parta pobert , co volá nahoru: 
Vezm te si pen ženku, bude se vám hodit!

Sociální sít  jsou zamo eny propagandou víc, než si 
umí kdokoli z nás p edstavit. Ale ne každá manipulace 
a lež, kterou na internetu potkáte, pochází z Ruska. 
Nové metody, pokud fungují, jsou jako mor, rychle se 
ší í. Dnes už má k dispozici dob e promazaný propa-
gandistický stroj i ína, islamisté na st edním východ , 
prost  kdekdo. Tak dlouho se metody spinningu, public 
relations, propagandy užívaly v masovém m ítku pro 
volební ú ely, až je Rusové tiše dotáhli k dokonalosti 

6 Eurobarometr – pouhých 11 procent lidí považuje svou 
znalost angli tiny za dobrou. Ve výzkumu jsme skon ili na 
posledním míst  v EU; https://zpravy.aktualne.cz/zahrani-
ci/cesi-si-urizli-ostudu-anglicky-umi-nejhur-z-cele-eu/
r~i:article:760975/.
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