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Kauza Pandora Papers, týkající se i nyní již bývalého českého premiéra Andreje Babiše, rozvířila v říjnu 
2021 český informační prostor, zatímco se země připravovala na parlamentní volby. Výzkumníci Prague 
Security Studies Institute (PSSI) mapovali před volbami weby šířící dezinformace a jejich přístup k této 
kauze. Výzkum se konkrétně zaměřil na narativ, který kauzu prezentoval jako operaci investigativních no-
vinářů a mainstreamových médií za účelem ovlivnění voleb, a na to jak a přes jaké kanály se tento narativ 
šířil českým informačním prostředím.

Pandora Papers jsou výsledkem investigace více než 600 novinářů sdružených v Mezinárodním konsorciu 
investigativních novinářů (ICIJ). Jejich vyšetřování zveřejněno 3. října 20211 odhalilo offshorové aktivity 
35 současných a bývalých světových lídrů, více než 300 současných a bývalých politiků a veřejných činite-
lů, a vzneslo podezření z praní peněz a daňových úniků. V uniklých dokumentech se objevila jména osob-
ností jako jsou bývalý britský premiér Tony Blair, chilský prezident Sebastián Piñera, premiér Spojených 
arabských emirátů a dubajský vládce Muhammad ibn Rašíd al-Maktúm, ale také celebrity jako zpěvačka 
Shakira a modelka Claudia Schiffer.2 

Ke spolupráci na vyšetřování přizvalo konsorcium i reportéry z českého webu Investigace.cz, který zalo-
žila investigativní novinářka Pavla Holcová. Web Investigace.cz přišel jako první s článkem, který se za-
býval figurováním Andreje Babiše v kauze s názvem „Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš“. Článek 
informoval o tom, jak Babiš v červenci 2009 požádal zahraniční právní kancelář o anonymní založení firem 
v diskrétních daňových rájích. Následně přes tyto offshorové firmy3 přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 mi-
lionů korun), čímž v podstatě sám sobě poskytl půjčku. Dané peníze použil k nákupu šestnácti luxusních 
nemovitostí na francouzské riviéře, mimo jiné i zámečku Bigaud. Podle Investigace.cz někteří odborníci 
vnímají tento transakční postup jako potenciálně problematický.4 

1 Zveřejnění bylo koordinováno v rámci celého konsorcia.
2 „Pandora Papers“, International Consortium of Investigative Journalists, https://www.icij.org/investigations/pandora 

-papers/
3 Jedná se o firmy, které podnikají v tuzemsku, ale své oficiální sídlo mají v zahraničí. Podnikatelé je využívají například pro 

ochranu soukromí, ochranu před nestabilním domácím politickým systémem, útoky či nároky dědiců. Problematické však 
je, když jsou využívány k zakrytí skutečného vlastníka, skrývání majetku v zahraničí, praní peněz nebo obcházení daňových 
zákonů. Viz Taťána Lysková, „Co je to vlastně ten offshore? Aneb (ne)vinné nákupy Andreje Babiše“, Forbes, https://forbes.cz 
/co-je-to-vlastne-ten-offshore-aneb-nevinne-nakupy-andreje-babise/

4 Hana Čápová et al., „Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš“, Investigace.cz, https://www.investigace.cz/pandora-papers 
-v-hlavni-roli-andrej-babis/
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ZPRAVODAJSTVÍ O KAUZE

Výzkumníci PSSI monitorovali 10 webů známých šířením dezinformací a konspiračního obsahu a jejich 
pokrytí této kauzy.5 Ve sledovaném období mezi 3. říjnem 2021, kdy byly Pandora Papers zveřejněny, a 16. 
říjnem 2021 se na webech objevilo 59 článků o Pandora Papers. Jejich interpretace kauzy se celkově shodo-
vala s obecným rámcem, do kterého sledované weby zasazovaly i samotné parlamentní volby – obě událos-
ti byly vnímány jako součást dlouhodobého střetu globalistických sil sloužících zájmům externích aktérů 
a obránců národní suverenity.6

Většina zkoumaných článků se shodovala v interpretaci kauzy jako účelově namířené proti Andreji Babi-
šovi. Za touto údajnou operací podle nich stojí právě globalistické síly v podobě zahraničních aktérů – ať 
už Evropská unie, Washington, neziskové organizace nebo kombinace všech těchto aktérů. Slovy Pavla 
Kopeckého na webu Protiproud: „Ve skutečnosti jsme svědky snahy o čistky v globalistických strukturách“.7 26 
článků, které tvořily 44 % zveřejněných textů, se konkrétně zaměřilo na investigativní novináře a main-
streamová média jako údajné nástroje globalistů, které Babišovy aktivity přehnaně problematizovaly 
a snažily se mu jako nežádoucímu kandidátovi uškodit - tedy záměrně manipulovat volebním procesem.

Hodně pozornosti weby věnovaly kariérnímu pozadí Pavly Holcové a webu Investigace.cz, jakož i finan-
cování Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů, a  prezentovaly všechny tyto entity jako síť 
filantropa George Sorose, který se jejich prostřednictvím pokusil v České republice o převrat.8 Tuto ope-
raci měla reprodukováním obvinění vůči Babišovi dále podporovat veřejnoprávní média v čele s Českou 
televizí a dalšími mainstreamovými médii, primárně těmi vlastněnými podnikatelem Zdeňkem Bakalou 
(Hospodářské noviny, Respekt)9. Tato média několikrát dostala i přívlastek médií „Demobloku“10, tj. pěti-
koalice, která následně zformovala novou českou vládu. Mnoho článků se také dotazovalo, proč nebyla 
zveřejněna další česká jména obsažená v uniklých spisech a proč se údajně i světová média v rámci kauzy 
zaměřují primárně na osobu premiéra Babiše. Tímto argumentem monitorované weby podporovaly svou 
interpretaci kauzy jako účelové operace proti českému premiérovi. O rozšíření tohoto dezinformačního 
narativu svědčí i  sociologický výzkum STEM, podle kterého 40  % populace zaznamenalo informaci, že 
Pandora Papers jsou globalistickou operací za účelem poškození Babiše, a 25 % populace toto tvrzení pova-
žovalo rozhodně či spíše za pravdivé.11 

5 Konkrétně šlo o weby AC24, Aeronet, CZ24 News, Česko bez cenzury, EU portál, Nová republika, NWOO, Pravý prostor, Proti-
proud a Sputnik CZ. V expertní komunitě panuje všeobecný konsensus na faktu, že tyto weby šíří problematický a konspirač-
ní obsah. (viz Konspiratori.sk – https://konspiratori.sk/)

6 Jonáš Syrovátka, Kristína Šefčíková, „České volby v éře dezinformací: Parlamentní volby 2021“, Prague Security Studies In-
stitute, https://www.pssi.cz/download//docs/9417_parliamentary-elections-2021-analysis.pdf 

7 Pavel Kopecký, „Ubožáci: Trapná hra o  Babiše finišuje. Zahraniční úderka pomáhá té naší. Mediální viry vylétají. Pokra-
čování operace PaPa? Proč u nás? Fakt se střední Evropy bojí. A opět přestřelili. Pošle Andrej Sorosovi šampaňské?“, Proti-
proud, https://www.protiproud.cz/politika/6059-ubozaci-trapna-hra-o-babise-finisuje-zahranicni-uderka-pomaha-te-nasi 
-medialni-viry-vyletaji-pokracovani-operace-papa-proc-u-nas-fakt-se-stredni-evropy-boji-a-opet-prestrelili-posle-andrej 
-sorosovi-sampanske.htm

8 Vedoucí kolotoče - Šéfredaktor AE News, „GLOBALISTÉ DOSÁHLI KONCEPTUÁLNÍHO VÍTĚZSTVÍ VE VOLBÁCH DO ČES-
KÉ SNĚMOVNY A SÓROŠOVA OPERACE „PANDORA PAPERS“ ODEBRALA A.BABIŠOVI PÁR PROCENT, KTERÁ POTŘEBO-
VAL K VÍTĚZSTVÍ! Na řadě je teď prezident Zeman, který může nechat vládnout Babiše bez důvěry!“, CZ24 News, https://cz24 
.news/globaliste-dosahli-konceptualniho-vitezstvi-ve-volbach-do-ceske-snemovny-a-sorosova-operace-pandora-papers 
-odebrala-a-babisovi-par-procent-ktera-potreboval-k-vitezstvi-na-rade-je-t/

9 Vidlák, „Zásah do nejrozstřílenějšího místa,“ Nová republika, https://www.novarepublika.cz/2021/10/zasah-do 
-nejrozstrilenejsiho-mista 

10 Lubomír Vylíčil, „Jakou informaci lze vytěžit z  causy Pandora Papers?“, Pravý prostor, https://pravyprostor.cz/jakou 
-informaci-lze-vytezit-z-causy-pandora-papers/

11 STEM Ústav empirických výzkumů, Prague Security Studies Institute, „Velká část občanů uvěřila předvolebním útokům 
na konspiračních serverech, ukazuje nový průzkum“, STEM Ústav empirických výzkumů, https://www.stem.cz/velka-cast 
-obcanu-uverila-predvolebnim-utokum-na-konspiracnich-serverech-ukazuje-novy-pruzkum/ 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE: V HLAVNÍ ROLI AERONET

Tento narativ obsahoval i nejpopulárnější ze zkoumaných článků z webu Aeronet s názvem „Operace Pan-
dora Papers byla spuštěna 5 dní před volbami v ČR s cílem dosadit k moci Pirátskou stranu za každou cenu, v po-
zadí operace stojí George Soros a jeho Open Society Foundations, která sponzoruje všechny subjekty podílející se 
na operaci!(…)“.12 Aeronet je jedním z nejznámějších českých webů šířících dezinformace; o jeho populari-
tě vypovídá také 970 000 návštěv webu v říjnu, kdy kauza nejvíce rezonovala.13 Samotný článek zasáhl na 
Facebooku podle nástroje CrowdTangle potenciálně skoro 278 000 uživatelů.14 Dosah takového záběru je 
značný s ohledem na to, že facebooková stránka Aeronetu je od listopadu 2020 neaktivní, takže dané roz-
šíření článku muselo být dosaženo pomocí jedinců, kteří ho sdíleli. Navzdory značnému dopadu však na 
sociální síti nevyvolal velké množství interakcí. Ty se více soustředily na samotném webu v obsáhlé sekci 
komentářů.

Obrázek 1: Nalevo článek s  největším potenciálním dosahem v  předvolebním období z  webu Aeronet, napravo 
dosah článku na Facebooku, zdroj: CrowdTangle Extension.

12 Vedoucí kolotoče - Šéfredaktor AE News, „Operace Pandora Papers byla spuštěna 5 dní před volbami v  ČR s  cílem dosadit 
k moci Pirátskou stranu za každou cenu, v pozadí operace stojí George Soros a jeho Open Society Foundations, která spon-
zoruje všechny subjekty podílející se na operaci! Máme důkazy! Proč se Andrej Babiš znelíbil globalistům? Připojil ČR pří-
liš těsně k  americkým neoconům a  jejich vizi Trojmoří bez islámské migrace, a  to mu globalisté neodpustí! Konceptuální 
Sofiina volba pro voliče, kterou nemusí vůbec strávit! Buď Andrej Babiš, anebo Piráti u moci a s nimi všichni Sórošovi kluci 
a holky z neziskovek a ze spřátelených médií, úplně stejně jako na Slovensku po roce 2018!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news 
/operace-pandora-papers-byla-spustena-5-dni-pred-volbami-v-cr-s-cilem-dosadit-k-moci-piratskou-stranu-za-kazdou-cenu 
-v-pozadi-operace-stoji-george-soros-a-jeho-open-society-foundations/

13 Podle nástroje SimilarWeb, https://www.similarweb.com/website/aeronet.cz/
14 Údaj je součtem počtu sledovatelů/členů stránek a skupin, ve kterých byl článek sdílen.

https://aeronet.cz/news/operace-pandora-papers-byla-spustena-5-dni-pred-volbami-v-cr-s-cilem-dosadit-k-moci-piratskou-stranu-za-kazdou-cenu-v-pozadi-operace-stoji-george-soros-a-jeho-open-society-foundations/
https://aeronet.cz/news/operace-pandora-papers-byla-spustena-5-dni-pred-volbami-v-cr-s-cilem-dosadit-k-moci-piratskou-stranu-za-kazdou-cenu-v-pozadi-operace-stoji-george-soros-a-jeho-open-society-foundations/
https://aeronet.cz/news/operace-pandora-papers-byla-spustena-5-dni-pred-volbami-v-cr-s-cilem-dosadit-k-moci-piratskou-stranu-za-kazdou-cenu-v-pozadi-operace-stoji-george-soros-a-jeho-open-society-foundations/
https://www.similarweb.com/website/aeronet.cz/
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Článek byl sdílen 30 různými facebookovými skupinami a stránkami, někdy opakovaně.15 Ve většině pří-
padů šlo o vlastenecké a protievropské skupiny a stránky zaměřené proti epidemiologickým opatřením. 
Objevily se mezi nimi například skupiny podporovatelů strany Svoboda a přímá demokracie (SPD), maďar-
ského premiéra Viktora Orbána, Ruska, i slovenské extremistické strany Ľudová strana Naše Slovensko 
(ĽSNS).

Nejčastěji byl článek sdílen ve skupinách Češi, táhněme za jeden provaz16 a Svobodné Česko17. V obou přípa-
dech jde o  vlastenecké skupiny vytvořené v  roce 2020 pro boj proti vládním opatřením proti covidu-19. 
Češi, táhněme za jeden provaz se ve svém popisu na Facebooku identifikuje jako nestranná skupina, ale na 
titulní fotce má volební leták strany Volný blok. Tyto dvě skupiny očividně spolupracují; Svobodné Česko se 
na Češi, táhněme za jeden provaz odkazuje také v informacích o skupině. Obě skupiny podpořily organizaci 
demonstrace 17. listopadu 2021, v Den boje za svobodu a demokracii, na protest proti vládním protiepide-
mickým opatřením. Demonstrace byla iniciována hnutím Otevřeme Česko – Chcípl PES, a podílely se na 
ní strany jako koalice Trikolóra Svobodní Soukromníci, Volný blok, a také okrajovější strany s agendou za-
loženou téměř výhradně na anticovidismu (kromě Otevřeme Česko - Chcípl PES také Manifest nebo Hnutí 
Prameny).18 

Obrázek 2: Náhled skupin Češi, táhněme za jeden provaz (nalevo) a Svobodné Česko (napravo). Zdroj: Facebook.

Dominantní roli Aeronetu v šíření zkoumaného narativu ukazuje i fakt, že i v rámci textů vydaných po 
volbách měl největší potenciální dopad na Facebooku – přibližně 209 000 uživatelů – znovu článek z tohoto 
webu s názvem „Globalisté dosáhli konceptuálního vítězství ve volbách do české sněmovny a Sórošova operace 
‘Pandora Papers’ odebrala Andreji Babišovi pár procent, která potřeboval k vítězství! (…)“, který se šířil pomocí 
typově shodné sestavy stránek a skupin.19

15 Pro seznam skupin viz Příloha.
16 Češi, táhněme za jeden provaz, Facebook, https://www.facebook.com/groups/1678005795706610
17 Svobodné Česko, Facebook, https://www.facebook.com/groups/838338540071832/
18 „Na Staroměstském náměstí demonstrovalo proti koronavirovým opatřením na deset tisíc lidí“, iRozhlas, https://www 

.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-cesko-praha-demonstrace-opatreni-vakcina-chcipl-pes_2111171750_vtk
19 Vedoucí kolotoče - Šéfredaktor AE News, „Globalisté dosáhli konceptuálního vítězství ve volbách do české sněmovny a Sóro-

šova operace „Pandora Papers“ odebrala Andreji Babišovi pár procent, která potřeboval k vítězství! Objektivní proces na 1. 
prioritě ukázal, že za 30 let se populace proměnila a tradiční levice skončila! Tím pádem končí i plány SPD na účast ve vládě 
Andreje Babiše a ČR čeká posun k progresivismu a neomarxismu podle modelu Slovenska! Tradiční strany levice ve sněmov-
ně skončily, ČSSD i KSČM jsou venku! Na řadě je teď nemocný prezident Miloš Zeman, který může už jenom překvapit a ne-
chat vládnout Andreje Babiše bez důvěry!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/globaliste-dosahli-konceptualniho-vitezstvi-ve 
-volbach-do-ceske-snemovny-a-sorosova-operace-pandora-papers-odebrala-andreji-babisovi-par-procent-ktera-potreboval 
-k-vitezstvi/

https://www.facebook.com/groups/1678005795706610
https://www.facebook.com/groups/838338540071832/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-cesko-praha-demonstrace-opatreni-vakcina-chcipl-pes_2111171750_vtk
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-cesko-praha-demonstrace-opatreni-vakcina-chcipl-pes_2111171750_vtk
https://aeronet.cz/news/globaliste-dosahli-konceptualniho-vitezstvi-ve-volbach-do-ceske-snemovny-a-sorosova-operace-pandora-papers-odebrala-andreji-babisovi-par-procent-ktera-potreboval-k-vitezstvi/
https://aeronet.cz/news/globaliste-dosahli-konceptualniho-vitezstvi-ve-volbach-do-ceske-snemovny-a-sorosova-operace-pandora-papers-odebrala-andreji-babisovi-par-procent-ktera-potreboval-k-vitezstvi/
https://aeronet.cz/news/globaliste-dosahli-konceptualniho-vitezstvi-ve-volbach-do-ceske-snemovny-a-sorosova-operace-pandora-papers-odebrala-andreji-babisovi-par-procent-ktera-potreboval-k-vitezstvi/
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Obrázek 3: Nalevo článek s největším potenciálním dosahem v povolebním období z webu Aeronet, napravo do-
sah článku na Facebooku, zdroj: CrowdTangle Extension.

TAKTIKY A MOTIVACE

Jak je vidět, všeobecnou taktikou Aeronetu, jakož i  ostatních zkoumaných webů, bylo podrývání práce 
a  integrity „pologramotných lepších novinářů zvoucích sebe sama za investigativní“20 a  mainstreamových 
médií. Na to navazovalo vyzdvihování samozvaných alternativních médií jako jediného zdroje objektiv-
ních informací a necenzurované pravdy. Zjištění vyšetřování byla bagatelizována a redukována na nepro-
blematickou podnikatelskou praxi či Babišův pokus o zachování svého soukromí, na které má právo. Toto 
znevažování novinářské praxe a integrity je obzvlášť znepokojující v době, kdy se ve společnosti obecně 
snižuje důvěra v média – podle údajů z výzkumu Globsec Trends 2021 64 % Čechů nedůvěřuje mainstrea-
movým médiím, což představuje 5% nárůst od předchozího roku.21 Aktivity manipulativních aktérů jsou 
právě jedním z důvodů, proč lidé přistupují i k ověřeným zdrojům informací obezřetněji a skeptičtěji. Re-
akce veřejnosti na Pandora Papers jsou další ilustrací této situace a rostoucí zranitelnosti informačního 
prostoru.22

Cílovou skupinou monitorovaných webů byl v rámci pomyslného střetu globalistů a národovců právě dru-
hý tábor, který se weby snažily naverbovat do voličské základny určitých kandidujících stran. SPD, Triko-
lóra, Volný blok či marginálnější strany typu Národní demokracie a Aliance národních sil byly v článcích 

20 „Lopatu, krumpáč do ruky a tvořit hodnoty!“ Tomáš Vyoral se rozpálil nad klima aktivisty. Blokovat sanitku? To je moc“, 
CZ 24 News, https://cz24.news/lopatu-krumpac-do-ruky-a-tvorit-hodnoty-tomas-vyoral-se-rozpalil-nad-klima-aktivisty 
-blokovat-sanitku-to-je-moc/

21 Dominika Hajdu et al., „GLOBSEC Trends 2021“, GLOBSEC, https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2021/06/GLOBSEC 
-Trends-2021_final.pdf

22 Dominika Hajdu et al., „GLOBSEC Vulnerability Index 2021“, GLOBSEC, http://www.vulnerabilityindex.org/czechia.html

https://cz24.news/lopatu-krumpac-do-ruky-a-tvorit-hodnoty-tomas-vyoral-se-rozpalil-nad-klima-aktivisty-blokovat-sanitku-to-je-moc/
https://cz24.news/lopatu-krumpac-do-ruky-a-tvorit-hodnoty-tomas-vyoral-se-rozpalil-nad-klima-aktivisty-blokovat-sanitku-to-je-moc/
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2021/06/GLOBSEC-Trends-2021_final.pdf
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2021/06/GLOBSEC-Trends-2021_final.pdf
http://www.vulnerabilityindex.org/czechia.html
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zmiňovány jako jediné rozumné alternativy ve volbách oproti „Demobloku“, který je údajně jen prodlou-
ženou rukou globalistů stojících za celou „operací“ Pandora Papers. V přístupu webů k samotnému Babi-
šovi před volbami nastala zajímavá změna právě po uveřejnění kauzy, kdy se k Babišovi jako kandidátovi 
začaly vyjadřovat značně pozitivněji. Nově k němu přistupovaly jako k vlastně přijatelnému kandidátovi, 
kterému jako jednomu z mála ještě záleží na českých národních zájmech.23 Tyto sympatie si získal zejména 
svým stále odmítavějším postojem k migraci a sblížením s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.24 
Kauza Pandora Papers, která byla nacionalisty vnímána jako útok globalistů na Babiše, tedy posílila jejich 
vnímání tehdejšího premiéra jako kandidáta na „jejich“ straně, a vedla je k jeho podpoře a hájení, protože 
„ač to může znít paradoxně, ocitli jsme se náhle s Babišem na stejné lodi“.25

4

ČESKÉ VOLBY V ÉŘE DEZINFORMACÍ

Kandidující subjekty

20 „Chameleoni v politice mají jediný cíl – vysát protestní hlasy“, Pravý prostor (https://pravyprostor.cz/chameleoni-v-politice-maji-jediny-cil-vysat-protestni-hlasy/)

21 „Jakou informaci lze vytěžit z causy Pandora papers?“, Pravý prostor (https://pravyprostor.cz/jakou-informaci-lze-vytezit-z-causy-pandora-papers/)

Politické strany byly vnímány prizmatem souboje mezi 
globalistickými a národoveckými silami. Tato perspek-
tiva aktéry na české politické scéně relativně jasně di-
ferenciovala. Na jedné straně stály obě koalice – SPOLU 
a Piráti a STAN – a Česká strana sociálně demokratic-
ká (ČSSD), vnímané jednoznačně negativně kvůli údaj-
ně pozitivnímu postoji k EU a nadbíhání nadnárodním 
elitám. Proti nim stojící národovecká uskupení – SPD, 
Trikolóra a Volný blok – byla na obecné úrovni vnímána 

pozitivně jako obhájci české suverenity, na druhou stra-
nu však některé texty relativně podrobně rozebíraly je-
jich politickou taktiku a nevyhýbaly se ani přímé kritice. 
Tyto subjekty dostávaly relativně často prostor pro pre-
zentaci svých postojů, ale celkově je zmiňovalo výrazně 
méně textů než strany údajně stojící na straně globalis-
tických elit. Z popsaného dělení se mírně vymykalo hnu-
tí ANO, které bylo zpočátku vnímáno spíše negativně, 
což se však změnilo po kauze Pandora Papers.

ANO
Hnutí ANO, zmíněné ve 307 textech, bylo nejčastěji zmi-
ňovaným subjektem. Tato skutečnost byla dána i tím, že 
některé z textů se věnovaly činnosti končící vlády, v je-
jímž čele stál Andrej Babiš. Tyto texty byly zpravidla in-
formativní a vyznívaly neutrálně. Jedinou výjimkou byla 
kritika ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za proti-
pandemická opatření, která ale zpravidla nebyla spojo-
vána s volebním doporučením. V souvislosti s EU bylo 

ANO líčeno jako „strana-chameleon“, která sice pou-
žívá národoveckou rétoriku, ale ve skutečnosti slou-
ží globalistickým zájmům.20 Tato kritika mírně oslabila 
po vypuknutí kauzy Pandora Papers, kterou někteří au-
toři interpretovali jako spiknutí vnějších aktérů, jehož 
cílem je odstranit příliš nezávislého Andreje Babiše z po-
stu premiéra. V tomto kontextu se pak nabízelo taktické 
spojenectví národoveckých sil s hnutím ANO, které bylo 
v některých článcích doporučováno.21

Postoje vůči hnutí ANO

100
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79

21

27

19

31

14

Negativní Pozitivní Neutrální Citace

Před Pandora Papers Po Pandora Papers

Zdroj grafu: Jonáš Syrovátka, Kristína Šefčíková, „České volby v éře dezinformací“, https://www.pssi.cz /down-
load//docs/9417_parliamentary-elections-2021-analysis.pdf

23 Vidlák, „Zásah do nejrozstřílenějšího místa“, Nová republika, https://www.novarepublika.cz/2021/10/zasah-do 
-nejrozstrilenejsiho-mista

24 „’Nitky vedou do Washingtonu.’ Slovenský poslanec Blaha odhalil zajímavé souvislosti v kauze Pandora Papers“, CZ24 News, 
https://cz24.news/nitky-vedou-do-washingtonu-slovensky-poslanec-blaha-odhalil-zajimave-souvislosti-v-kauze-pandora 
-papers/

25 Lubomír Vylíčil, „JAKOU INFORMACI LZE VYTĚŽIT Z CAUSY PANDORA PAPERS?“, Pravý prostor, https://pravyprostor.cz 
/jakou-informaci-lze-vytezit-z-causy-pandora-papers/

https://www.pssi.cz/download//docs/9417_parliamentary-elections-2021-analysis.pdf
https://www.pssi.cz/download//docs/9417_parliamentary-elections-2021-analysis.pdf
https://www.novarepublika.cz/2021/10/zasah-do-nejrozstrilenejsiho-mista
https://www.novarepublika.cz/2021/10/zasah-do-nejrozstrilenejsiho-mista
https://cz24.news/nitky-vedou-do-washingtonu-slovensky-poslanec-blaha-odhalil-zajimave-souvislosti-v-kauze-pandora-papers/
https://cz24.news/nitky-vedou-do-washingtonu-slovensky-poslanec-blaha-odhalil-zajimave-souvislosti-v-kauze-pandora-papers/
https://pravyprostor.cz/jakou-informaci-lze-vytezit-z-causy-pandora-papers/
https://pravyprostor.cz/jakou-informaci-lze-vytezit-z-causy-pandora-papers/
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DOPORUČENÍ

Kauza Pandora Papers odhalila zranitelná místa v informování mainstreamových médií o politicky citli-
vých kauzách. V reakcích na předvolební události totiž bylo možné sledovat určitou kognitivní zaujatost 
českého obecenstva, které často vnímalo celou kauzu globálního záběru jako zaměřenou na českého pre-
miéra. To vedlo k tvrzením, že i „volby v ‘bezvýznamné’ zemi“26 mají očividně důležité místo v globalistic-
kých plánech a podpořilo všeobecný konspirační narativ o globalistické operaci, jakož i polarizační postoj 
my versus oni, nebo v tomto případě Česko versus zbytek světa. Ukázalo se, že neschopnost médií řádně 
zasadit určité události do globálního kontextu také může podporovat šíření a důvěryhodnost dezinformač-
ních narativů, čemuž se je v budoucnu třeba snažit vyhnout.

Dezinformační weby ukázaly přetrvávající schopnost obecně reagovat na aktuální témata a aktivně vstu-
povat do veřejné debaty, proto je ze strany výzkumné komunity nutné pokračovat v monitoringu těchto 
problematických aktérů. Za druhé se ukázalo, že tyto weby si zachovávají vliv a dosah v informačním pro-
storu. Jsou schopny formovat vlastní narativy o aktuálních událostech, ne jen na ně reagovat, a dále své 
interpretace šířit pomocí sítí ideologicky spřízněných médií, které spojuje převážně vlastenecký postoj. 
Hodná pozornosti je v tomto směru dominantní role webu Aeronet. V budoucnu bude nutné zaměřit se 
právě na tyto sítě aktérů a hledat cesty, jak jejich aktivitu omezit.

V neposlední řadě bylo možné pozorovat propojenost dezinformačních webů s Facebookem, který může 
sloužit jako úrodná půda pro budování sítí spřízněných stránek a skupin. Případová studie Aeronetu uká-
zala, že díky těmto sítím zdroj dezinformačního narativu ani nemusí mít vlastní aktivní stránku na Face-
booku k tomu, aby jeho manipulativní obsah zasáhl velké množství uživatelů sociální sítě. Snahy o omeze-
ní šíření dezinformací tedy nutně musí zahrnovat i tuto oblast informačního prostoru.

Projekt podpořil National Endowment for Democracy. 
National Endowment for Democracy není zodpovědný za data a názory v této studii 

ani jejich následné užití.

26 Pavel Kopecký, „Ubožáci: Trapná hra o  Babiše finišuje. Zahraniční úderka pomáhá té naší. Mediální viry vylétají. Pokra-
čování operace PaPa? Proč u nás? Fakt se střední Evropy bojí. A opět přestřelili. Pošle Andrej Sorosovi šampaňské?“, Proti-
proud, https://www.protiproud.cz/politika/6059-ubozaci-trapna-hra-o-babise-finisuje-zahranicni-uderka-pomaha-te-nasi 
-medialni-viry-vyletaji-pokracovani-operace-papa-proc-u-nas-fakt-se-stredni-evropy-boji-a-opet-prestrelili-posle-andrej 
-sorosovi-sampanske.htm

https://www.protiproud.cz/politika/6059-ubozaci-trapna-hra-o-babise-finisuje-zahranicni-uderka-pomaha-te-nasi-medialni-viry-vyletaji-pokracovani-operace-papa-proc-u-nas-fakt-se-stredni-evropy-boji-a-opet-prestrelili-posle-andrej-sorosovi-sampanske.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6059-ubozaci-trapna-hra-o-babise-finisuje-zahranicni-uderka-pomaha-te-nasi-medialni-viry-vyletaji-pokracovani-operace-papa-proc-u-nas-fakt-se-stredni-evropy-boji-a-opet-prestrelili-posle-andrej-sorosovi-sampanske.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6059-ubozaci-trapna-hra-o-babise-finisuje-zahranicni-uderka-pomaha-te-nasi-medialni-viry-vyletaji-pokracovani-operace-papa-proc-u-nas-fakt-se-stredni-evropy-boji-a-opet-prestrelili-posle-andrej-sorosovi-sampanske.htm
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PŔÍLOHA

Tabulka 1. - Počet článků věnovaných Pandora Papers na sledovaných webech

Název webu Počet článků
AC24 5
Aeronet 6
CZ24 News 24
Česko bez cenzury 0
EU portál (dnes již neexistuje) 0
Nová republika 4
NWOO 1
Pravý prostor 3
Protiproud 1
Sputnik CZ 15

Tabulka 2. - Seznam stránek/skupin, kde byl sdílen předvolební článek od Aeronetu, k datu 18. 1. 2022

Název stránky/skupiny Počet sledujících/členů
C-21 11 498
Čechoslováci spojme se v jednotě je síla 586
ČECHY-MORAVA-SLEZKO VOLÍ SPD - PODPOROVATELE SPD 676
Češi, táhněme za jeden provaz 32 338
ČESKOSLOVENSKO 2 633
Chujník 20 192
CZEXIT - CzexitCzexit.cz - pro rychlý konec EU členství, vlasteneckou vládu 5 833
CZEXIT !!! 9 128
Děkujeme Maďarsku , děkujeme panu Orbánovi 7 737
Láska k Moudrosti 53 577
Nebudeme volit strany podporující selhávající multikulturalismus. 11 410
NEOČKOVANÍ CZ, SK. 21 918
OBČANÉ V ODPORU 1 358
Přehled dění - doma i ve světě 2 595
Priatelia Ruska v Slovenskej Republike 10 881
PŘÍZNIVCI A PŘÁTELÉ SPD a TOMIO OKAMURY. 58
Pro nespokojené s těmi, co nám vládli a vládnou od roku 1989! 2 230
Pro všechny lidi na fb 15 678
Rusko - České přátelství a Slovanská vzájemnost. 1 146
Skupina svobodných občanů ČR 3 630
Šťastný svět ...?! 7 750
Stop Koncesionářským Poplatkům 8 043
SVCS Svobodný vysílač CS 3 586
Svetová ekonomika a geopolitika 3 353
Svoboda volby 2 391
Svobodné Česko 21 412
VLASTENCI A PŘÁTELÉ ZDRAVÉHO ROZUMU 1 976
Vlastenci PF 2021 ČR/SR 2 975
Volím Harabina 13 227
Volím Ing.Mgr.Mariana Kotlebu 5 745
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