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 Během  předvolební  kampaně (4.  září  –  20.  října  2017)  bylo na  11  sledovaných

platformách  (9  webů,  2  FB  stránky)  publikováno  306  textů  věnujících  se  domácí

politice; jejich počet vzrůstal s blížícím se datem konání parlamentních voleb. 

 Po celé sledované období byly dominantním tématem nacházející parlamentní volby

(zmiňované  v  komentářích  a  převzatých  prohlášeních  kandidujících  subjektů);  další

témata  se  většinou  vztahovala  k  aktuálním  událostem  (např.  trestní  stíhání  Andreje

Babiše,  referendum  o  nezávislosti  Katalánska  atp.)  a  objevovala  se  proto  na

sledovaných platformách pouze po omezenou dobu.

 Jednotlivé platformy k popisu domácí politické situaci přistupovaly velmi odlišně: 

◦ Část platforem (weby AC24, Svět kolem nás, Českoaktuálně) se domácí politické

situaci téměř nevěnovala a pokud ano, většinou ji popisovala, aniž by jasně stranila

některému z politických subjektů.

◦ Zpravodajský web  Sputnik CZ formulovat své texty nestranně,  avšak  poskytoval

(například pomocí rozhovorů) marginálním a protestním formací prostor neúměrný

jejich významu.

◦ Web  Czech Free Press poskytoval v  rámci  prostoru vyhrazeného pro příspěvky

čtenářů možnost k vyjádření více kandidujícím subjektům; toho prostorů nejčastěji

využívala  Česká strana národně sociální (kandidující s podporu Aliance Národních

Sil) a Pirátská strana.

◦ Část  platforem (weby  Aeronet,  Protiproud,  Vlastenecké  Noviny,

BezPolitickéKorektnosti,  FB  stránky  Volby  2017  a  WeAreHereAtHome  –

přejmenovaná na Zprávy.cz)  o domácí politice informovala tendenčně, otevřeně

kritizovala některé politické subjekty a propagovala jiné.



 Schopnost  sledovaných  platforem  šířit  svůj  obsah  na  FB (prostřednictvím  FB

stránek spojených s jednotlivými weby) byla velmi omezená  (průměrně šlo o několik

desítek lajků, sdílení a komentářů u jednoho postu); výjimku představovala FB stránka

WeAreHereAtHome (průměrně dvě stě lajků a padesát sdílení a komentářů u jednoho

postu), která se nyní snaží etablovat jako alternativní zpravodajský kanál.

 Počet negativních zmínek výrazně převažoval nad pozitivními.

◦ Výrazně byla  kritizována ČSSD (obviňovaná z údajné přípravy tunelování  zásob

lithia),  TOP  09,  KDU-ČSL,  STAN  a  Strana  zelených (zejména  v  souvislosti  s

pozitivním postojem k EU, NATO a migraci).

◦ Hnutí  ANO bylo  taktéž  velmi  kritizováno,  avšak  zároveň jej  někteří  z  autorů

vnímali jako možného spojence protestních stran v boji proti establishmentu.

◦ ODS a Pirátská strana byly také kritizovány, avšak zároveň  některé sledované

platformy (Vlastenecké noviny a Czech Free Press)  publikovaly  jejich politická

prohlášení.

◦ KSČM byla v textech zmiňována spíše se smíšenými sentimenty, což ji mohlo

poškodit v očích voličů hledajících protestní alternativu.

◦ Jediná převážně  pozitivně vykreslovaná strana byla SPD, jejíž volba byla v řadě

textů doporučována (FB stránka WeAreHereAtHome přímo sdílela její volební spoty).

 Během předvolební  kampaně se objevily  3 dezinformace,  kterým se věnovalo 14

textů; všechny tyto dezinformace jako první zveřejnil web Aeronet.

◦ Nejvlivnější byla dezinformace obviňující ČSSD z přípravy vytunelování zásob

českého lithia,  kterou ve svých textech zmínila  většina sledovaných platforem, a

která se v různých textech objevovala od svého zveřejnění (4. října) až do dne konání

voleb  (20.  –  21.  října);  k  šíření  této  dezinformace  (nejen  na sledovaných

platformách)  mohlo přispět i to, že ji  některé kandidující  subjekty (SPD, ANO)

využily ve své volební kampani.
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