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ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU NA ČESKÉ DEZINFORMAČNÍ SCÉNĚ

Úvod

1 „Rada přijala evropský právní rámec pro klima“, Rada EU, https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press ‑releases/2021/06/28/council ‑adopts ‑europe an ‑climate ‑law/

2 „Zelená dohoda pro Evropu“, Evropská rada, Rada Evropské unie, https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/green ‑deal/

3 ČTK, „Konec aut se spalovacím motorem? Evropská komise chce od roku 2035 umožnit prodej jen vozů bez emisí“, iRozhlas, https://www.irozhlas.cz/zivot ni ‑styl/auto/
evropska ‑komise ‑emise ‑automobily ‑spalovaci ‑motor ‑zakaz ‑prodeje_2107141525_tzr

4 Dominik Presl, „Změna klimatu a dezinformace v českém informačním prostoru“, Asociace pro mezinárodní otázky, https://www.amo.cz/wp ‑content/upl oads/2021/11/AMO_Zmena_klimatu_a_dezinformace‑1‑1.pdf

5 Jonáš Syrovátka, Kristína Šefčíková, „Parlamentní volby 2021“, Prague Security Studies Institute, https://www.pssi.cz/download//docs/9417_parliament ary ‑elections‑2021‑analysis.pdf

6 Na tom, že tyto weby šíří problematický obsah a konspirace, panuje v odborné komunitě široká shoda (viz například Konspiratori.sk – https://konspiratori .sk/)

Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal) je po-
litickou iniciativou Evropské komise představenou v roce 
2019, která pro Evropskou unii (EU) vytyčuje cíl dosáh-
nout do roku 2050 klimatickou neutralitu. Obsahuje plán 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň 
o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, který byl lídry 
EU přijat za závazný na konci roku 2020.1 Nejnovější sou-
bor iniciativ a  návrhů nazvaných „Fit for 55“ byl Komisí 
předložen v červenci 2021 s cílem revidovat a aktualizo-
vat právní předpisy EU tak, aby byly v souladu s cíli pro 
roky 2030 a 2050.2 Součástí balíčku je například i podpo-
ra prodeje elektromobilů pomocí zákazu prodeje nových 
benzinových a  dieselových automobilů od roku 2035.3 
Tento balíček v současnosti projednává Rada EU.

Dezinformace týkající se Zelené dohody pro Evropu 
se na české informační scéně objevovaly již od začátku 
roku 2021.4 Bylo proto očekávatelné, že toto téma přilá-
ká pozornost alternativních médií obzvláště v souvislos-
ti s blížícími se parlamentními volbami (8.-9. října 2021). 
I z tohoto důvodu se výzkumníci Prague Security Studies 
Institute (PSSI) zaměřili během svého volebního monito-
ringu5 na to, jak weby známé šířením dezinformací při-
stupovaly k  tématu Zelené dohody a  klimatické změny 
před českými parlamentními volbami 2021 a jaké změny 
nastaly v jejich přístupu po volbách.

Cílem výzkumu bylo zmapovat, jak tyto weby vnímaly 
Zelenou dohodu pro Evropu, nakolik se snažily aktivně 
vstupovat do debaty kolem tohoto tématu a jak se v této 
souvislosti vyjadřovaly k  jednotlivým politickým stra-
nám. V  rámci výzkumu bylo sledováno 9 konspiračních 

webů, které byly vybrány na základě jejich čtenosti, pu-
blikování vlastního obsahu a  politické angažovanosti. 
Konkrétně se jednalo o weby AC24, Aeronet, CZ24 News, 
Česko bez cenzury, Nová republika, NWOO, Pravý pro-
stor, Protiproud a Sputnik CZ.6

Výzkumníci analyzovali články vybrané na základě obsa-
hu klíčových slov týkajících se Zelené dohody v období 
13. září až 31.  října 2021. V  rámci studie je analyzováno 
pokrytí tohoto tématu a nejčastější narativy, postoje vůči 
politickým subjektům kandidujícím ve volbách a  jejich 
přístupu k  Zelené dohodě, a  taky rozdíly mezi jednotli-
vými analyzovanými weby. Studie je doplněna o  policy 
brief, který představí shrnutí zjištění a  doporučení pro 
politickou reprezentaci a strategickou komunikaci klima-
tických politik.

Výzkum ukázal, že velká většina textů nezpochybňova-
la závažnost a negativní dopady klimatické krize, ale vy-
hrazovala se proti způsobu, jakým chce EU čelit tomuto 
problému. Tyto postoje vycházely z  obecnější antipa-
tie autorů textů vůči EU či Západu jako celku. Sledované 
weby prosazovaly narativy, které zapadaly do jejich cel-
kového vnímání politiky EU jako diktátu Bruselu a  eli-
tistického byrokratického aparátu, s  neefektivními 
iniciativami, na které doplatí běžní občané. Zároveň se 
sledované weby shodly na tom, že v  kontextu aktuální 
energetické krize budou předpokládané negativní do-
pady evropské klimatické politiky klíčové pro budouc-
nost České republiky. Proto je očekávatelné, že se nadále 
tomuto tématu budou věnovat, s  cílem diskreditace 
Zelené dohody.

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/
https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/green-deal/
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/auto/evropska-komise-emise-automobily-spalovaci-motor-zakaz-prodeje_2107141525_tzr
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/auto/evropska-komise-emise-automobily-spalovaci-motor-zakaz-prodeje_2107141525_tzr
https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2021/11/AMO_Zmena_klimatu_a_dezinformace-1-1.pdf
https://www.pssi.cz/download//docs/9417_parliamentary-elections-2021-analysis.pdf
Konspiratori.sk
https://konspiratori.sk/
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Zpravodajství o Zelené dohodě

7 Jaroslav Štefec, „Než začneš kopat do medvěda, ověř si, že máš kudy a kam utíkat“, Nová republika, https://www.novarepublika.cz/2021/10/nez ‑zacnes ‑kopat ‑do ‑medveda ‑over ‑si ‑ze ‑mas ‑kudy ‑a‑kam ‑utikat

8 Šimon Miča, „GREEN DEAL ANEB ZCHUDNEME VŠICHNI SPOLEČNĚ“, Pravý prostor, https://pravyprostor.cz/green ‑deal ‑aneb ‑zchudneme ‑vsichni ‑spolecne/

9 Petr Gabaj, Tomáš Balvín, „‘O GREEN DEALU SE NEDISKUTUJE!’ – prohlásil nikým nevolený nacisticko ‑bolševický hajzlík F. Timmermans. Odmítl jakékoli snahy členských zemí o věcnou diskusi“, CZ24 News, https://cz24.
news/o ‑green ‑dealu ‑se ‑nediskutuje ‑prohlasil ‑nikym ‑nevoleny ‑nacisticko ‑bolsevicky ‑hajzlik ‑f‑timmermans ‑odmitl ‑jakekoli ‑snahy ‑clenskych ‑zemi ‑o‑vecnou ‑diskusi/

10 Viktorie Nikiforová, „Strádající Evropa: Větrníky se v bezvětří netočí. Kolik lidí umrzne letos ve svých bytech? Zelený úděl: Energetická krize a konec EU ve tmě, zimě a hladu. Kdo za to může? Samozřejmě Putin. Rusko sice 
staví jaderky a má plyn, jenže…“, Protiproud, https://www.protiproud.cz/politika/6056‑stradajici ‑evropa ‑vetrniky ‑se ‑v‑bezvetri ‑netoci ‑kolik ‑lidi ‑umrzne ‑letos ‑ve ‑svych ‑bytech ‑zeleny ‑udel ‑energeticka ‑krize ‑a‑konec‑
‑eu ‑ve ‑tme ‑zime ‑a‑hladu ‑kdo ‑za ‑to ‑muze ‑samozrejme ‑putin ‑rusko ‑sice ‑stavi ‑jaderky ‑a‑ma ‑plyn ‑jenze.htm

11 „Ekonom Kovanda: Zelený úděl přivede Evropu ke kolapsu střední třídy“, Sputnik CZ, https://cz.sputniknews.com/20211017/ekonom ‑kovanda ‑zeleny ‑udel ‑privede ‑evropu ‑ke ‑kolapsu ‑stredni ‑tridy‑16206116.html

12 Leo K., „Bereme dětem budoucnost?“, Nová republika, https://www.novarepublika.cz/2021/10/bereme ‑detem ‑budoucnost

Ve sledovaném období monitorované weby zveřejnily cel-
kem 111 článků zmiňujících Zelenou dohodu  – 47 před 
volbami a  64 po volbách. Zvýšenou pozornost tématu po 
volbách lze vysvětlit jednak rostoucími cenami energií a cel-
kovou inflací, na které weby reagovaly a  spojovaly je se 
Zelenou dohodou. Hlavně ale šlo o  reflektování výsledků 
voleb. Vítězství koalic SPOLU a Piráti a Starostové, které pod-
porují orientaci České republiky na Západ, bylo weby inter-
pretováno jako definitivní nástup zelené agendy, čímž se 
zvýšila pozornost věnovaná tomuto tématu.

Všechny zkoumané texty se k  Zelené dohodě stavěly 
kriticky, i  když většina nezpochybňovala samotnou exi-
stenci a negativní dopady klimatické změny a globální-
ho oteplování. Autoři však buď poukazovali na existenci 
jiných, podle nich urgentnějších problémů (jako nedo-
stupnost potravin či energetická krize),7 nebo se primár-
ně vyhrazovaly vůči způsobu, jakým chce Evropská unie 
klimatickým problémům čelit.

Počet článků v čase
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Další krize EU
Zelená dohoda se na sledovaných webech stala novou 
dominantní linií kritiky EU jako další v řadě krizí, které EU 
údajně přinesla do svých členských států. Zelená doho-
da podle webů představuje další nástroj diktátu Bruselu,8 
nebo nebo jak se píše na webu CZ24 News: „Co začalo 
migrací, pokračuje nyní zelenou propagandou“.9 Negativní 
vnímání dopadů Zelené dohody bylo podporováno ka-
tastrofickými scénáři, které předpovídaly energetickou 
chudobu a  výpadky elektřiny jako budoucí evropský 
standard. Teplo či světlo v domácnostech se údajně mají 

stát luxusem.10 „Když se teď bude ekonomicky střílet do no-
hy,“11 bude ohrožena nejen evropská konkurenceschop-
nost na globálním trhu, ale i  schopnost zabezpečovat 
základní potřeby jako potraviny.

Klimatická politika EU navíc nebyla weby vnímána jako 
praktické řešení globálního problému, ale jako ideolo-
gická propaganda či levicová doktrína, která se stává 
více náboženstvím než politikou.12 Objevily se i  tvrze-
ní, že jde o  globalistickou operaci se záměrem zničit 

https://www.novarepublika.cz/2021/10/nez-zacnes-kopat-do-medveda-over-si-ze-mas-kudy-a-kam-utikat
https://pravyprostor.cz/green-deal-aneb-zchudneme-vsichni-spolecne/
https://cz24.news/o-green-dealu-se-nediskutuje-prohlasil-nikym-nevoleny-nacisticko-bolsevicky-hajzlik-f-timmermans-odmitl-jakekoli-snahy-clenskych-zemi-o-vecnou-diskusi/
https://cz24.news/o-green-dealu-se-nediskutuje-prohlasil-nikym-nevoleny-nacisticko-bolsevicky-hajzlik-f-timmermans-odmitl-jakekoli-snahy-clenskych-zemi-o-vecnou-diskusi/
https://www.protiproud.cz/politika/6056-stradajici-evropa-vetrniky-se-v-bezvetri-netoci-kolik-lidi-umrzne-letos-ve-svych-bytech-zeleny-udel-energeticka-krize-a-konec-eu-ve-tme-zime-a-hladu-kdo-za-to-muze-samozrejme-putin-rusko-sice-stavi-jaderky-a-ma-plyn-jenze.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6056-stradajici-evropa-vetrniky-se-v-bezvetri-netoci-kolik-lidi-umrzne-letos-ve-svych-bytech-zeleny-udel-energeticka-krize-a-konec-eu-ve-tme-zime-a-hladu-kdo-za-to-muze-samozrejme-putin-rusko-sice-stavi-jaderky-a-ma-plyn-jenze.htm
https://cz.sputniknews.com/20211017/ekonom-kovanda-zeleny-udel-privede-evropu-ke-kolapsu-stredni-tridy-16206116.html
https://www.novarepublika.cz/2021/10/bereme-detem-budoucnost
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západní civilizaci a  o  součást velké konspirace jménem 
Great Reset.1314

13 ‑VK‑, „Na nákupní frontě chaos? Bílý dům právě varoval před výpadky v zásobování před Vánoci, Američané již registrují prázdné regály v obchodech! V Česku krachl první dodavatel 
energií kvůli nulové marži při současných raketově rostoucích cenách na burzách s elektřinou a v Německu automobilky kromě čipů nemají už ani AdBlue do nádrží nově vyrobených 
dieselových aut! Automobilky čelí další krizi ve světle posledních zpráv od monopolního italského výrobce, že zastavuje výrobu aditiva na 4 týdny kvůli vysokým spotovým cenám 
plynu na komoditních burzách! Globalisté začali utahovat smyčku Velkého resetu rychleji, než se očekávalo! Výrobu zastavuje i Škoda Auto!“, Aeronet, https://aeronet.cz/news/
na ‑nakupni ‑fronte ‑chaos ‑bily ‑dum ‑prave ‑varoval ‑pred ‑vypadky ‑v‑zasobovani ‑pred ‑vanoci ‑americane ‑jiz ‑registruji ‑prazdne ‑regaly ‑v‑obchodech ‑v‑cesku ‑krachl ‑prvni ‑dodavatel ‑energii ‑kvuli ‑nulove ‑marzi/

14 Podle této konspirační teorie globální elita plánuje ovládat světovou ekonomiku a zotročit populaci i pomocí událostí jako pandemie COVID‑19 a plánů jakým je právě Zelená dohoda. Viz Olga Robinson et al., „What is the 
Great Reset ‑ and how did it get hijacked by conspiracy theories?“, BBC, https://www.bbc.com/news/blogs ‑trending‑57532368

15 „Lipovská o růstu cen v ČR: Bankéři a politici dělali všechno pro to, aby začalo zdražování“, Sputnik CZ,https://cz.sputniknews.com/20210921/lipovska ‑o‑rustu ‑cen ‑v‑cr ‑bankeri ‑a‑politici ‑delali ‑vsechno ‑pro ‑to ‑aby‑
‑zacalo ‑zdrazovani‑15912044.html

16 Ivan David, „Zdražování elektřiny a plynu je jen předehra k Zelenému údělu“, CZ24 News, https://cz24.news/zdrazovani ‑elektriny ‑a‑plynu ‑je ‑jen ‑predehra ‑k‑zelenemu ‑udelu/

17 „Český ekonom na příkladu Norska ukázal, k čemu vede láska k zeleným zdrojům“, Česko bez cenzury, https://ceskobezcenzury.cz/2021/10/featured/
cesky ‑ekonom ‑na ‑prikladu ‑norska ‑ukazal ‑k‑cemu ‑vede ‑laska ‑k‑zelenym ‑zdrojum/

18 ‑VK‑, „Na autosalonu v Mnichově představují automobilky místo aut „rodinná“ motokola na nákupy. Připravují zákazníky na drakonické zdanění paliv a realitu, v které se již nepočítá s osobními automobily! – TOP INFO!!!“, 
CZ24 News, https://cz24.news/na ‑autosalonu ‑v‑mnichove ‑predstavuji ‑automobilky ‑misto ‑aut ‑rodinna ‑motokola ‑na ‑nakupy ‑pripravuji ‑zakazniky ‑na ‑drakonicke ‑zdaneni ‑paliv ‑a‑realitu ‑v‑ktera ‑jiz ‑nepocita ‑s‑
osobnimi ‑aut/

19 Gustáv Murín, „Elektromobilita = Elektrodebilita: Ke zničení ekonomiky a sanitární totalitě si dáme ještě dopravní paralýzu. Drahé, nepraktické, nebezpečné, neekologické. Kde vezmeme elektřinu? Zlaté diesely! Političtí 
škůdci se předhánějí“, Protiproud, https://www.protiproud.cz/politika/6103‑elektromobilita ‑elektrodebilita ‑ke ‑zniceni ‑ekonomiky ‑a‑sanitarni ‑totalite ‑si ‑dame ‑jeste ‑dopravni ‑paralyzu ‑drahe ‑neprakticke ‑nebezpecne‑
‑neekologicke ‑kde ‑vezmeme ‑elektrinu ‑zlate ‑diesely ‑politicti ‑skudci ‑se ‑predhaneji.htm

20 „Ondráček: Politika ekoteroristů v EU? Podobné nesmysly nás zabijí nebo alespoň vrátí na stromy“, Sputnik CZ, https://cz.sputniknews.com/20210929/ondracek ‑politika ‑ekoteroristu ‑v‑eu ‑podobne ‑nesmysly ‑nas ‑zabiji‑
‑nebo ‑alespon ‑vrati ‑na ‑stromy‑15998296.html

21 „Markéta Šichtařová: Nekrolog za Bohemian Energy“, AC24, https://www.ac24.cz/zpravy ‑z‑domova/marketa ‑sichtarova ‑nekrolog ‑za ‑bohemian ‑energy/

Stratifikace společnosti
Významným tematickým rámcem pokrytí debaty ko-
lem Zelené dohody sledovanými weby byla stratifikace 
společnosti, tedy prohlubování nerovnosti mezi vrs-
tvami společnosti. Sputnik CZ například citoval eko-
nomku a kandidátku do Sněmovny za Volný blok Hanu 
Lipovskou, podle které jde o  „novodobý nástroj pře-
rozdělování bohatství mezi lidmi.“15 Na webech byl po-
zorovatelný silný odpor vůči elitám, na jehož základě 
viděly Zelenou dohodu jako nový způsob plnění kapes 
bruselských úředníků, nadnárodních korporací a speku-
lantů na energetické burze. Náklady za to mají nést prá-
vě běžní občané, kteří jsou nuceni naplňovat iracionální 
cíle Zelené dohody. Jak píše europoslanec za Svobodu 
a  přímou demokracii (SPD) Ivan David na CZ24 News, 
„Burzovní spekulanti se rekordně napakují a my všichni to 

zaplatíme“.16 Často bylo zdůrazňováno, že tentokrát se 
dopady nebudou týkat jen nejchudších vrstev obyvatel-
stva, ale zničena bude i střední třída.17

Důležitým tématem byla přirozeně automobilová do-
prava. Weby viděly cíle snížení emisí produkovaných 
automobily jako skrytý plán zničení automobilového 
průmyslu, který tvoří významnou část české ekonomi-
ky, a zničení konceptu osobní dopravy.18 K elektromobi-
lům projevili silný odmítavý postoj a nepovažovali je za 
skutečně ekologičtější variantu dopravy.19 Viděli je hlav-
ně jako finančně nedostupné pro většinu obyvatelstva, 
což by podle autorů článků vedlo k diskriminaci a zmiňo-
vanému prohlubování rozdílů mezi vrstvami společnosti.

Krok zpět
Plnění klimatických cílů celkově nebylo vnímáno jako 
krok k  mitigaci negativních dopadů klimatické změ-
ny, ale naopak jako zvrácení pokroku a  návrat do doby 
kamenné bez světla a  tepla, tedy uměle vedený vý-
voj společnosti.20 Celkově byla Zelená dohoda prezen-
tována jako iracionální plán a  byl patrný určitý pocit 
zbytečnosti při srovnání podílu EU na produkci emi-
sí například s  Čínou. Tento postoj lze shrnout citátem 

ekonomky Markéty Šichtářové, který se objevil na webu 
AC24: „Přijměte jako fakt, že ‚udržitelná‘ evropská zele-
ná politika je synonymem pro neudržitelnost životní úrov-
ně, neudržitelnost konkurenceschopnost, neudržitelnost 
cen, neudržitelnost blahobytu.“21 I proto weby viděly plá-
ny EU jako dobrovolnou sebedestrukci a odpírání vlast-
ní prosperity na úkor zemí, kterým na ochraně planety 
nezáleží.

https://aeronet.cz/news/na-nakupni-fronte-chaos-bily-dum-prave-varoval-pred-vypadky-v-zasobovani-pred-vanoci-americane-jiz-registruji-prazdne-regaly-v-obchodech-v-cesku-krachl-prvni-dodavatel-energii-kvuli-nulove-marzi/
https://aeronet.cz/news/na-nakupni-fronte-chaos-bily-dum-prave-varoval-pred-vypadky-v-zasobovani-pred-vanoci-americane-jiz-registruji-prazdne-regaly-v-obchodech-v-cesku-krachl-prvni-dodavatel-energii-kvuli-nulove-marzi/
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-57532368
https://cz.sputniknews.com/20210921/lipovska-o-rustu-cen-v-cr-bankeri-a-politici-delali-vsechno-pro-to-aby-zacalo-zdrazovani-15912044.html
https://cz.sputniknews.com/20210921/lipovska-o-rustu-cen-v-cr-bankeri-a-politici-delali-vsechno-pro-to-aby-zacalo-zdrazovani-15912044.html
https://cz24.news/zdrazovani-elektriny-a-plynu-je-jen-predehra-k-zelenemu-udelu/
https://ceskobezcenzury.cz/2021/10/featured/cesky-ekonom-na-prikladu-norska-ukazal-k-cemu-vede-laska-k-zelenym-zdrojum/
https://ceskobezcenzury.cz/2021/10/featured/cesky-ekonom-na-prikladu-norska-ukazal-k-cemu-vede-laska-k-zelenym-zdrojum/
https://cz24.news/na-autosalonu-v-mnichove-predstavuji-automobilky-misto-aut-rodinna-motokola-na-nakupy-pripravuji-zakazniky-na-drakonicke-zdaneni-paliv-a-realitu-v-ktera-jiz-nepocita-s-osobnimi-aut/
https://cz24.news/na-autosalonu-v-mnichove-predstavuji-automobilky-misto-aut-rodinna-motokola-na-nakupy-pripravuji-zakazniky-na-drakonicke-zdaneni-paliv-a-realitu-v-ktera-jiz-nepocita-s-osobnimi-aut/
https://www.protiproud.cz/politika/6103-elektromobilita-elektrodebilita-ke-zniceni-ekonomiky-a-sanitarni-totalite-si-dame-jeste-dopravni-paralyzu-drahe-neprakticke-nebezpecne-neekologicke-kde-vezmeme-elektrinu-zlate-diesely-politicti-skudci-se-predhaneji.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6103-elektromobilita-elektrodebilita-ke-zniceni-ekonomiky-a-sanitarni-totalite-si-dame-jeste-dopravni-paralyzu-drahe-neprakticke-nebezpecne-neekologicke-kde-vezmeme-elektrinu-zlate-diesely-politicti-skudci-se-predhaneji.htm
https://cz.sputniknews.com/20210929/ondracek-politika-ekoteroristu-v-eu-podobne-nesmysly-nas-zabiji-nebo-alespon-vrati-na-stromy-15998296.html
https://cz.sputniknews.com/20210929/ondracek-politika-ekoteroristu-v-eu-podobne-nesmysly-nas-zabiji-nebo-alespon-vrati-na-stromy-15998296.html
https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/marketa-sichtarova-nekrolog-za-bohemian-energy/
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Celkově se v  článcích objevovaly stížnosti na údajnou 
nekompetentnost lidí spojených se Zelenou dohodou, 
jednak jejích autorů na straně EU a jednak českých politi-
ků, kteří ji chtějí implementovat. Podle webů je celý daný 

22 „Zástupci pětikoalice si problémy neuvědomují a osobní doprava bude nedostupný luxus, varuje ekonomka“, Sputnik CZ, https://cz.sputniknews.com/20211016/zastupci ‑petikoalice ‑si ‑problemy ‑neuvedomuji ‑a‑osobni‑
‑doprava ‑bude ‑nedostupny ‑luxus ‑varuje ‑ekonomka‑16195635.html

23 Jakub Moravčík, „Na nákupní frontě klid. Ještě tak měsíc?“, Česko bez cenzury, https://ceskobezcenzury.cz/2021/10/blog/na ‑nakupni ‑fronte ‑klid ‑jeste ‑tak ‑mesic/

24 Janka Šťastná, „TADY SE NÁM NĚKDO PROŘEKL“, NWOO, http://www.nwoo.org/2021/10/15/tady ‑se ‑nam ‑nekdo ‑prorekl/

25 Jaroslav Bašta, „Putin zavedl pořádek. Za Jelcina nebylo na jídlo, zločinci zaplavili ulice“, Nová republika, https://www.novarepublika.cz/2021/09/putin ‑zavedl ‑poradek ‑za ‑jelcina ‑nebylo ‑na ‑jidlo ‑zlocinci ‑zaplavili ‑ulice

26 Šimon Miča, „GREEN DEAL ANEB ZCHUDNEME VŠICHNI SPOLEČNĚ“, Pravý prostor, https://pravyprostor.cz/green ‑deal ‑aneb ‑zchudneme ‑vsichni ‑spolecne/

27 „‘Green Deal sehraje v likvidaci Západu větší roli než islamizace.’ Diplomat Bašta si nebral servítky“, Sputnik CZ, https://cz.sputniknews.com/20210926/green ‑deal ‑sehraje ‑v‑likvidaci ‑zapadu ‑vetsi ‑roli ‑nez ‑islamizace‑
‑diplomat ‑basta ‑si ‑nebral ‑servitky‑15960725.html

28 Radek Pokorný, „Na prahu nové normality: Bojovat a razantně se postavit šíleným vizím architektů zla. Zlatý špendlík. Volné zóny rodícího se odporu. Držme pospolu! Zkusme otevřít cestu ke kontrarevoluci. Chce to osobní 
odvahu ‑ jako vždycky“, Protiproud, https://www.protiproud.cz/politika/6052‑na ‑prahu ‑nove ‑normality ‑bojovat ‑a‑razantne ‑se ‑postavit ‑silenym ‑vizim ‑architektu ‑zla ‑zlaty ‑spendlik ‑volne ‑zony ‑rodiciho ‑se ‑odporu‑
‑drzme ‑pospolu ‑zkusme ‑otevrit ‑cestu ‑ke ‑kontrarevoluci ‑chce ‑to ‑osobni ‑odvahu ‑jako ‑vzdycky.htm

proces příliš zpolitizovaný a není do něj zapojen dosta-
tek expertů. Obavy z budoucnosti měli autoři také kvůli 
údajnému nedostatku dat a studií dopadů implementa-
ce dohody.22

Skutečná hrozba

V  textech byl také citelný protiněmecký sentiment  – 
Německo bylo často viděno jako skutečný původ-
ce takzvaného „ekofanatismu“, ani ne EU jako taková. 
Německo má podle webů sloužit jako odstrašující pří-
klad toho, kam Českou republiku dovede dodržování 
Zelené dohody — nastane „pomalá transformace České 

republiky do 17 spolkové země“.23 Na druhé straně se weby 
často zastávaly Ruska, které podle nich v České republi-
ce bývá univerzálním viníkem během jakékoli krize, ale 
Zelená dohoda a její dopady údajně dokazují, že největší 
hrozbou pro Českou republiku je právě Evropská unie.24

Energetika

Co se týče postojů k  budoucímu energetickému mixu 
České republiky, sledovaná média se shodovala v  pod-
poře jaderné energie. Naopak k  obnovitelným zdrojům 
panovala kvůli jejich charakteru silná nedůvěra a  vedla 
k  předpovědím častých výpadků dodávek energií, kte-
ré se stanou samozřejmostí. Postavení webů vůči ob-
novitelným zdrojům vystihovalo označení, které ve 
svých článcích publikovaných na webech Nová repub-
lika a Sputnik CZ používal poslanec strany SPD Jaroslav 
Bašta, a to zdroje „občasné“.25

Celkově zkoumané weby považovaly problematiku kli-
matické politiky za téma, jehož význam bude v budouc-
nu jen růst. Ukázaly se dokonce i  hlasy, podle kterých 
měla být Zelená dohoda prioritnějším předvolebním té-
matem.26 A jak napsal poslanec SPD Bašta: „Vrátím se zpět 
k  energetice  – ta se pro příštích několik let stane tím nej-
důležitějším faktorem v zápase o budoucnost a samotnou 
existenci České republiky“.27 Dá se tedy očekávat, že sledo-
vané weby také budou nadále věnovat pozornost tomu-
to tématu. Zelená dohoda je navíc vnímána jako něco, 
k  čemu byli obyvatelé členských států nedemokraticky 
donuceni, a je tedy nutné proti ní bojovat.28

https://cz.sputniknews.com/20211016/zastupci-petikoalice-si-problemy-neuvedomuji-a-osobni-doprava-bude-nedostupny-luxus-varuje-ekonomka-16195635.html
https://cz.sputniknews.com/20211016/zastupci-petikoalice-si-problemy-neuvedomuji-a-osobni-doprava-bude-nedostupny-luxus-varuje-ekonomka-16195635.html
https://ceskobezcenzury.cz/2021/10/blog/na-nakupni-fronte-klid-jeste-tak-mesic/
http://www.nwoo.org/2021/10/15/tady-se-nam-nekdo-prorekl/
https://www.novarepublika.cz/2021/09/putin-zavedl-poradek-za-jelcina-nebylo-na-jidlo-zlocinci-zaplavili-ulice
https://pravyprostor.cz/green-deal-aneb-zchudneme-vsichni-spolecne/
https://cz.sputniknews.com/20210926/green-deal-sehraje-v-likvidaci-zapadu-vetsi-roli-nez-islamizace-diplomat-basta-si-nebral-servitky-15960725.html
https://cz.sputniknews.com/20210926/green-deal-sehraje-v-likvidaci-zapadu-vetsi-roli-nez-islamizace-diplomat-basta-si-nebral-servitky-15960725.html
https://www.protiproud.cz/politika/6052-na-prahu-nove-normality-bojovat-a-razantne-se-postavit-silenym-vizim-architektu-zla-zlaty-spendlik-volne-zony-rodiciho-se-odporu-drzme-pospolu-zkusme-otevrit-cestu-ke-kontrarevoluci-chce-to-osobni-odvahu-jako-vzdycky.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6052-na-prahu-nove-normality-bojovat-a-razantne-se-postavit-silenym-vizim-architektu-zla-zlaty-spendlik-volne-zony-rodiciho-se-odporu-drzme-pospolu-zkusme-otevrit-cestu-ke-kontrarevoluci-chce-to-osobni-odvahu-jako-vzdycky.htm
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Přístup k politickým subjektům

29 „Spalovací motory se nezakážou!!! Pohrozil směrem k Bruselu předvolební Babiš. Drastická zelená opatření má však na svědomí on“, CZ24 News, https://cz24.news/
spalovaci ‑motory ‑se ‑nezakazou ‑pohrozil ‑smerem ‑k‑bruselu ‑predvolebni ‑babis ‑drasticka ‑zelena ‑opatreni ‑ma ‑vsak ‑na ‑svedomi ‑on/

30 Petr Vlk, „Zelené šílenství začalo, kdy mu bude konec? Brzo!“, Nová republika, https://www.novarepublika.cz/2021/09/zelene ‑silenstvi ‑zacalo ‑kdy ‑mu ‑bude ‑konec ‑brzo

31 Kristína Šefčíková, „PANDORA PAPERS: NOVINÁŘSKÁ PRAXE A INTEGRITA VE STŘETU
S ALTERNATIVNÍMI MÉDII“, Prague Security Studies Institute, https://www.pssi.cz/download//docs/9485_pssi ‑perspectives‑15.pdf

32 Jindřich Kulhavý, „ELEKTRIFIKACE DOPRAVY JE PRŮŠVIH UŽ NYNÍ“, Pravý prostor, https://pravyprostor.cz/elektrifikace ‑dopravy ‑je ‑prusvih ‑uz ‑nyni/

Vzhledem k tomu, že monitoring probíhal v období parlamentních voleb, kdy se weby celkově vyjadřovaly ke kan-
didujícím subjektům a jejich programům, výzkumníci PSSI se zaměřili i na to, jak weby vnímali jednotlivé kandidáty 
v  souvislosti s  jejich postojem k  Zelené dohodě. Sledované weby měly k  politickým stranám poměrně jasný pří-
stup — podporovatelé Zelené dohody si ve volbách hlas podle nich nezasloužili. Pozornost webů byla v souvislos-
ti se Zelenou dohodou věnována primárně pěti subjektům - hnutí ANO, koalici SPOLU, koalici Pirátů a Starostů, SPD 
a Trikolóře. Ostatní politické subjekty byly zmiňovány minimálně až vůbec. Zatímco kandidáti za hnutí ANO a koalice 
SPOLU a Pirátů a Starostů weby převážně komentovali v negativním světle, členové stran SPD a Trikolóra sledované 
weby aktivně využívali k šíření své agendy pomocí vlastních článků či poskytování rozhovorů.

ANO
V rámci hnutí ANO se weby soustředily čistě na tehdej-
šího premiéra Andreje Babiše. 60  % článků se zmínkou 
Babiše premiéra kritizovalo, převážně ve dvou liniích. 
V první řadě autoři vyzdvihovali: „(…) byl to právě Babiš, 
kdo Česko k radikálním klimatickým plánům komise na sní-
žení emisí, tedy takzvanému Green Dealu, připojil“.29 Druhá 
linie kritiky prezentovala Babiše jako pokrytce, který sice 
Zelenou dohodu na domácí půdě usilovně kritizuje, ale 
v Bruselu tuto agendu podporuje.30 Zajímavé je, že ačko-
li se alternativní média obecně staví k  postavě Andreje 
Babiše stále více pozitivně a berou ho jako politika na je-
jich straně boje za národní zájmy,31 Zelená dohoda před-
stavuje skvrnu na Babišově reputaci na konspirativní 
scéně.

Postoje vůči hnutí ANO

12

1

7

3

Postoje vůči hnutí ANO

Negativní Pozitivní Neutrální Citace

SPOLU, Piráti a Starostové
Nejkritičtější přístup weby nepřekvapivě projevily k pěti-
koalici, která vyhrála volby, k níž se v 82 % případů vyjá-
dřily negativně. Výhra koalice SPOLU a Pirátů a Starostů 
byla přinejmenším vnímána jako pokračování vstřícné-
ho přístupu Babišovy vlády k  Zelené dohodě, ale větši-
nou byla prezentována jako definitivní odsouzení České 
republiky k  zelenému fanatismu. Hlavně Pirátská strana 
byla vnímána jako nejaktivnější, ideologicky motivovaný 
podporovatel této politiky, zatímco aktuální premiér Petr 
Fiala byl obviňován z  rezignovaného přístupu k  Zelené 
dohodě a z toho, že „Fiala zezelenal“.32

Postoje vůči koalici SPOLU a Piráti a Starostové
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Postoje vůči koalici SPOLU a Piráti a Starostové

Negativní Pozitivní Neutrální Citace

https://cz24.news/spalovaci-motory-se-nezakazou-pohrozil-smerem-k-bruselu-predvolebni-babis-drasticka-zelena-opatreni-ma-vsak-na-svedomi-on/
https://cz24.news/spalovaci-motory-se-nezakazou-pohrozil-smerem-k-bruselu-predvolebni-babis-drasticka-zelena-opatreni-ma-vsak-na-svedomi-on/
https://www.novarepublika.cz/2021/09/zelene-silenstvi-zacalo-kdy-mu-bude-konec-brzo
https://www.pssi.cz/download//docs/9485_pssi-perspectives-15.pdf
https://pravyprostor.cz/elektrifikace-dopravy-je-prusvih-uz-nyni/
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Svoboda a přímá demokracie
Naopak v nejpozitivnějším světle byly vykreslovány stra-
ny Svoboda a přímá demokracie a Trikolóra, jejichž před-
stavitelům byl i  poskytnut největší prostor k  vyjádření. 
Představitelé SPD byli ve 12 případech autory zveřejně-
ných článků, nejčastěji šlo o europoslance Ivana Davida 
a  poslance Jaroslava Baštu. Oba politici často poukazo-
vali na iracionalitu Zelené dohody a  předpovídali ka-
tastrofické dopady na ekonomiku a  průmysl, čímž se 
snažili podpořit agendu SPD o odchodu z EU, jinak řeče-
no Czechitu.

Postoje vůči koalici SPOLU a Piráti a Starostové

1
1

15

Negativní Pozitivní Neutrální Citace

Postoje vůči straně SPD

33 Tatjana Naronskaja, „‘Až se rozdělí první kořist, nebude to tak jednoduché.’ Majerová shrnula první kroky nové koalice“, Sputnik CZ, https://cz.sputniknews.com/20211025/az ‑se ‑rozdeli ‑prvni ‑korist ‑nebude ‑to ‑tak‑
‑jednoduche ‑majerova ‑shrnula ‑prvni ‑kroky ‑nove ‑koalice‑16289472.html

Trikolóra
Představitelé Trikolóry byli autory 10 článků; šlo hlavně 
o předsedkyní strany Zuzanu Majerovou Zahradníkovou 
a  aktuálního místopředsedu strany Petra Štěpánka. 
Tito autoři se zaměřili primárně na kritiku stran „brusel-
ské pětky“ které „tenhle zelený vyděračský paskvil dokon-
ce vítají“.33 Zdůrazňovali hlavně zátěž Zelené dohody na 
peněženky běžných občanů a narativ profitování brusel-
ských elit.

Postoje vůči koalici SPOLU a Piráti a Starostové
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https://cz.sputniknews.com/20211025/az-se-rozdeli-prvni-korist-nebude-to-tak-jednoduche-majerova-shrnula-prvni-kroky-nove-koalice-16289472.html
https://cz.sputniknews.com/20211025/az-se-rozdeli-prvni-korist-nebude-to-tak-jednoduche-majerova-shrnula-prvni-kroky-nove-koalice-16289472.html
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Sledované weby

34 „Markéta Šichtařová: Nekrolog za Bohemian Energy“, AC24, https://www.ac24.cz/zpravy ‑z‑domova/marketa ‑sichtarova ‑nekrolog ‑za ‑bohemian ‑energy/

35 „Bruselský Green Deal – Morová rána pro český průmysl. Škoda Auto do konce roku výrazně omezí či zastaví výrobu.“, CZ24 News, „https://cz24.news/
bruselsky ‑green ‑deal ‑morova ‑rana ‑pro ‑cesky ‑prumysl ‑skoda ‑auto ‑do ‑konce ‑roku ‑vyrazne ‑omezi ‑ci ‑zastavi ‑vyrobu/

36 Petr Vlk, „Politická plynatost kolem plynu a Nord Streamu 2 zejména“, Nová republika, https://www.novarepublika.cz/2021/10/politicka ‑plynatost ‑kolem ‑plynu ‑a‑nord ‑streamu‑2‑zejmena

37 Jiří Sudík, „GREEN DEAL: S FIALOU VZHŮRU K SVĚTLÝM ZÍTŘKŮM“, Pravý prostor, https://pravyprostor.cz/green ‑deal ‑s‑fialou ‑vzhuru ‑k‑svetlym ‑zitrkum/

38 Vítězslav Kremlík, „Před klimasummitem v Glasgow: Ulhané modely a energetická eutanazie Evropy? Nobelovky pro kývače. Brexit beze smyslu? Google bude ještě více manipulovat. Zima už přichází…“, Protiproud, 
https://www.protiproud.cz/politika/6087‑pred ‑klimasummitem ‑v‑glasgow ‑ulhane ‑modely ‑a‑energeticka ‑eutanazie ‑evropy ‑nobelovky ‑pro ‑kyvace ‑brexit ‑beze ‑smyslu ‑google ‑bude ‑jeste ‑vice ‑manipulovat ‑zima ‑uz‑
‑prichazi.htm

39 Viktorie Nikiforová, „Strádající Evropa: Větrníky se v bezvětří netočí. Kolik lidí umrzne letos ve svých bytech? Zelený úděl: Energetická krize a konec EU ve tmě, zimě a hladu. Kdo za to může? Samozřejmě Putin. Rusko sice 
staví jaderky a má plyn, jenže.“, Protiproud.https://www.protiproud.cz/politika/6056‑stradajici ‑evropa ‑vetrniky ‑se ‑v‑bezvetri ‑netoci ‑kolik ‑lidi ‑umrzne ‑letos ‑ve ‑svych ‑bytech ‑zeleny ‑udel ‑energeticka ‑krize ‑a‑konec ‑eu‑
‑ve ‑tme ‑zime ‑a‑hladu ‑kdo ‑za ‑to ‑muze ‑samozrejme ‑putin ‑rusko ‑sice ‑stavi ‑jaderky ‑a‑ma ‑plyn ‑jenze.htm

AC24
Populární portál šéfredaktora Ondřeje Geršla se o  téma 
Zelené dohody začal zajímat až po volbách se 6 články. 
Texty se problematice věnovaly hlavně z ekonomického 
hlediska a Zelenou dohodu spojovaly s aktuálním zdražo-
váním energií a inflací. V tomto směru poskytl portál pro-
stor pro vyjádření i soukromým firmám a ekonomům jako 
Markétě Šichtářové, kteří předpovídali negativní dopady 
dohody na český průmysl a životní úroveň obyvatel.34

CZ24 News
Web CZ24 News nepublikoval skoro žádný originál-
ní obsah, ale přebíral články z  jiných portálů, primár-
ně Parlamentních listů. O  Zelené dohodě publikoval 21 
článků, ve kterých se často objevovala kritika koalice 
SPOLU a Pirátů a Starostů za to, že buď Zelenou dohodu 
aktivně podporují, nebo minimálně za to, že jí nebrání 
a dopustí, že tato „morová rána pro český průmysl“35 zničí 
osobní dopravu a přinese chudobu.

Nová republika
Web Nová republika, jehož šéfredaktorem je europo-
slanec za SPD Ivan David, také namísto vlastního obsa-
hu přebíral články z  jiných platforem, primárně z blogu 
Kosa Zostra a webu První zprávy. Autory 6 ze 17 publiko-
vaných článků byli členové strany SPD, hlavně poslanec 
Jaroslav Bašta s jeho kritikou „občasných“ zdrojů a před-
pověďmi, že „kvůli nesmyslným emisním povolenkám 
a  prosazování obnovitelných (tedy občasných) energetic-
kých zdrojů se již v  příštím roce dostane v  České republi-
ce přes tři miliony lidí do problémů s platbami za elektřinu, 
tedy do energetické chudoby.“36

NWOO
Tento web věnoval tématice 8 článků včetně dvou autor-
ských textů Ivana Davida, europoslance za SPD. Články 
se věnovaly hlavně energetické krizi, při které za jasného 
viníka považovaly Evropu a  vylučovaly jiné faktory než 
dostupnost plynu či aktivity Ruska.

Pravý prostor
Web Pravý prostor se prezentuje jako prostor pro pravi-
cově smýšlející autory. Z  13 článků na téma Zelené do-
hody byli členové hnutí Trikolóra autory 6 článků, včetně 
jeho předsedkyně Zuzany Majerové Zahradníkové. 
Představitelé Trikolóry vidí Zelenou dohodu jako něco, 
co jen provětrá peněženky běžných lidí a „je to v podstatě 
ideologická daň, zelená daň, kterou s velkou slávou vymys-
leli pro Evropu bruselští úředníci“, který si pomocí ní chtě-
jí naplnit kapsy.37

Protiproud
Web Protiproud, který se označuje za „kontrarevoluč-
ní magazín“, věnoval tématu 10 článků. Podle publiko-
vaných autorů je Zelená dohoda prakticky „energetická 
euthanasie Evropy“.38 Jde o levicovou agendu a vymyšle-
ný problém, který zvrátí civilizační pokrok. V  souvislosti 
s tím autoři představovali pesimistické scénáře o tom, jak 
Evropu čeká zima, tma a hlad a dopravní paralýza.39

Sputnik CZ
Sputnik CZ je ruským státem provozovaný web, který 
byl ve sledovaném období nejaktivnější a publikoval 28 

https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/marketa-sichtarova-nekrolog-za-bohemian-energy/
https://cz24.news/bruselsky-green-deal-morova-rana-pro-cesky-prumysl-skoda-auto-do-konce-roku-vyrazne-omezi-ci-zastavi-vyrobu/
https://cz24.news/bruselsky-green-deal-morova-rana-pro-cesky-prumysl-skoda-auto-do-konce-roku-vyrazne-omezi-ci-zastavi-vyrobu/
https://www.novarepublika.cz/2021/10/politicka-plynatost-kolem-plynu-a-nord-streamu-2-zejmena
https://pravyprostor.cz/green-deal-s-fialou-vzhuru-k-svetlym-zitrkum/
https://www.protiproud.cz/politika/6087-pred-klimasummitem-v-glasgow-ulhane-modely-a-energeticka-eutanazie-evropy-nobelovky-pro-kyvace-brexit-beze-smyslu-google-bude-jeste-vice-manipulovat-zima-uz-prichazi.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6087-pred-klimasummitem-v-glasgow-ulhane-modely-a-energeticka-eutanazie-evropy-nobelovky-pro-kyvace-brexit-beze-smyslu-google-bude-jeste-vice-manipulovat-zima-uz-prichazi.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6056-stradajici-evropa-vetrniky-se-v-bezvetri-netoci-kolik-lidi-umrzne-letos-ve-svych-bytech-zeleny-udel-energeticka-krize-a-konec-eu-ve-tme-zime-a-hladu-kdo-za-to-muze-samozrejme-putin-rusko-sice-stavi-jaderky-a-ma-plyn-jenze.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6056-stradajici-evropa-vetrniky-se-v-bezvetri-netoci-kolik-lidi-umrzne-letos-ve-svych-bytech-zeleny-udel-energeticka-krize-a-konec-eu-ve-tme-zime-a-hladu-kdo-za-to-muze-samozrejme-putin-rusko-sice-stavi-jaderky-a-ma-plyn-jenze.htm
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článků k Zelené dohodě. Jelikož se prezentuje jako stan-
dardní zpravodajský web, o  Zelené dohodě v  porovná-
ní s ostatními weby informoval věcnějším stylem. Přesto 
se ale na webu, hlavně v názorové sekci, objevily pesimi-
stické předpovědi o  dopadu Zelené dohody na životní 
úroveň obyvatel a dostupnost energií.

Ostatní weby
Zbývající weby – Aeronet a Česko bez cenzury – projevi-
ly o téma minimální zájem. Kritizovali údajnou násilnou 
elektrifikaci dopravy a zelenou indoktrinaci, ale celkově 
pro ně v období voleb Zelená dohoda nepředstavovala 
zásadní téma.

Tabulka 1. – Popularita sledovaných webů

Název webu Počet článků
Počet návštěv v  září  2021 
(dle Similar web)

Počet sledujících 
na Facebooku

AC24 6 510 000 80 608
Aeronet 2 930 000 -
CZ24 News 21 520 000 -
Česko bez cenzury 6 - 29 657
Nová republika 17 350 000 -
NWOO 8 130 000 -
Pravý prostor 13 460 000 935
Protiproud 10 450 000 21 632
Sputnik CZ 28 - 143 048
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Závěr
Tento výzkum věnovaný přístupu konspiračních webů 
k Zelené dohodě ukázal, že jejich negativní přístup k to-
muto tématu se odvíjí od obecnější antipatie vůči EU či 
Západu jako celku. Většina textů totiž nezpochybňova-
la závažnost problému klimatické krize, ale způsob, ja-
kým ji Evropská unie chce řešit. Narativy, které tyto weby 
prosazovaly, zapadaly do jejich celkového postoje vůči 
Evropské unii a  její politice jako diktátu Bruselu či eliti-
stickému byrokratickému aparátu, který se nezajímá 
o dopady jeho kroků na běžné občany.

Výzkum ukázal přetrvávající kolaborativní vztah al-
ternativních webů s  opozičními stranami jako SPD či 
Trikolóra, které dostávaly nejvíce prostoru pro vyjádře-
ní a  propagaci své agendy. Lze očekávat, že strany od-
mítající Zelenou dohodu i  jinou politiku Evropské unie 
budou nadále využívat tyto weby jako platformy pro na-
bírání nových voličů a  podporování agendy odchodu 
z Evropské unie. Ukázalo se také, že konspirační weby se 

drží taktiky vyvolávání strachu katastrofickými scénáři 
a využívání nejistoty o zabezpečení základních lidských 
potřeb.

Přestože se sledované weby tématu věnovaly v  různé 
míře, celkově se shodovaly na důležitosti dopadů Zelené 
dohody pro budoucnost České republiky, hlavně ve svět-
le aktuální energetické krize. Toto téma samotné weby 
označily za novou migrační krizi a s nástupem nové vlá-
dy v  podobě liberálně -konzervativní koalice očekávají 
intenzifikaci této agendy. Proto se dá očekávat, že zájem 
těchto médií o  Zelenou dohodu bude přetrvávat a  po-
tenciálně i růst a pro výzkumníky je důležité nadále mo-
nitorovat jejich interpretaci tohoto tématu.




