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TIPY, JAK NA INTERNETU NENALETĚT 
 

Nechat se na internetu napálit je velmi snadné. Na webech, blozích, sociálních sítích i e-mailem 

koluje množství rádoby šokujících a pikantních zpráv, které vyzývají k tomu, abychom je dále šířili. 

Tato sdělení často vypadají na první pohled důvěryhodně. Jejich cílem ale není nás informovat, 

nýbrž přesvědčit o „své pravdě“ nebo nás přimět pochybovat, zda lze pravdu zjistit. Co s tím? 

Existují nějaké indicie, jak poznat zprávy, které se námi snaží manipulovat? Následujících 8 tipů by 

nám mělo pomoci.  

 

1 AUTOR: NEZVĚSTNÝ 

Autor není uveden? To by automaticky měla být výstraha k obezřetnosti. Média, která si 

za zveřejněnými informacemi stojí, nemají důvod jména redaktorů tajit. Naopak nám dávají 

možnost autory kontaktovat a nahlédnout také do seznamu jimi vytvořených článků. 

 

2 PROVOZOVATEL: NEZNÁMÝ 

Na webu nelze dohledat, kdo ho provozuje? Tato informace obvykle bývá v záložce „Kontakt“ nebo 

„O nás“, případně „Tiráž“. Pokud se provozovatel webu skrývá, je to podezřelé, tak se důvěryhodné 

médium nechová. 

 

3 POLITIKA, SERIÓZNOST, UFO 

Narazili jste na seriózně se tvářící článek, ale přesto máte pocit, že něco nehraje? Podívejte se 

na další články a zjistěte, o jakých dalších tématech web informuje. Pokud jeho obsah tvoří směsice 

zpravodajství, konspiračních teorií, informací o pozorování výskytů UFO, účincích esoterických 

kyvadel a podobně, buďte na pozoru. 

 

4 JEDNA PANÍ POVÍDALA…  

Na internetu koluje spoustu zajímavých a znepokojivých zpráv, které svádějí k dalšímu šíření. Často 

stojí na výpovědi jednoho člověka, který se snaží ostatním předat osobní zkušenost. V drtivé většině 

případů to není ale jeho vlastní zkušenost, nýbrž popis toho, co se přihodilo jeho známému, 

manželce kolegy, kamarádčině babičce apod. 

Pokud se text neodkazuje na konkrétní osobu, a my tak nemáme možnost si u ní pravdivost 

informace ověřit, sdělení považujme za nedůvěryhodné. Je velmi pravděpodobné, že se jedná 

o poplašnou zprávu (nazývanou také hoax), jejímž cílem bývá vyvolání strachu nebo vzteku 

ve čtenářích a pobavení autora.   

 

5 ŠOK! HRŮZA! PANIKA! SDÍLEJTE! 

Přitáhl vás ke čtení podobný titulek? Autor článku a provozovatel webu si spokojeně mnou ruce, 

o to jim přesně šlo. Přečtěte si text ještě jednou a položte si otázku, jestli je jeho cílem informovat, 

nebo vzbudit emoce. Pokud to druhé, tak se nabízí otázka – proč o to autor usiluje? Navíc, pokud by 

byl obsah pravdivý a informace skutečně tak třaskavá, pozornosti a šíření by neunikla i bez 

křiklavých titulků. 

 

http://www.theia.cz/
mailto:info@theia.cz


  Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice 
IČ: 280 89 774 / ID datové schránky: vpcb5fk 

 www.theia.cz / info@theia.cz  
724 243 726 / 774 618 412 

 

 

6 JE TAM PŘECE OBRÁZEK 

I fotografie, která vypadá důvěryhodně, může být podvrh. Úprava fotek ve Photoshopu či jiném 

grafickém editoru je velmi snadná. Ověřte si proto její pravost, zabere to jen chviličku.  

Doporučujeme použít Google obrázky. Některé prohlížeče umožňují ověřit autenticitu fotografie 

pouhým kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou „Vyhledat pomocí Google“. Pokud vám tento 

způsob nefunguje, uložte nejdříve danou fotku do počítače nebo si zkopírujte její adresu (klikněte 

pravým tlačítkem na fotku a vyberte „Kopírovat adresu obrázku“). Poté na stránce 

images.google.com klikněte na obrázek fotoaparátu a vyberte, zda chcete obrázek nahrát, nebo 

zkopírovat. Vzápětí uvidíte, kde a kdy se na internetu tato fotografie objevila.  

 

7 STALO SE. ALE JINDY A JINDE 

Texty, fotografie i videa mohou sloužit k manipulaci, i když jsou pravé a nejsou upravené. Stačí je 

vzít a dát k nim příhodný popis. Dva skutečné příklady takového užití: fotografie márnice v Mexiku 

byla ruskou propagandou vydávána za márnici na Ukrajině. Video z protestu taxíkářů z ledna 2016 

se objevilo na Facebooku v únoru 2017 s popiskem „Tohle je Paříž“, což budilo dojem, že video 

zachycuje konflikt s imigranty, který se v té době v Paříži odehrával.  

Jak se nenechat napálit? Nejlépe čerpat z důvěryhodných zdrojů a dohledávat si doplňující 

informace. Fotografie opět doporučujeme ověřovat v Google obrázky.    

 

8 O TOMHLE SE MLČÍ  

Velmi často jsou poplašné zprávy (tzv. hoaxy) uváděny tak, že o dané události tradiční média 

a vlády schválně neinformují. Autor takové zprávy je tím, kdo přináší na světlo tajemství. Realita je 

většinou mnohem prostší. Média samozřejmě vyhledávají zajímavé informace, nemohou si však 

dovolit sdílet jen tak cokoli, co se objeví na internetu. Musí alespoň základně ověřit, kdo informaci 

poskytl, a potvrdit si ji také u jiných nezávislých zdrojů. Často tak odhalí, že se jedná o podvrh, 

a informaci dále nešíří. 
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