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1. Úvod
1.1 Úloha zprávy v kontextu cílů projektu
Tato zpráva je shrnutím obsahové analýzy sociálních médiích se zaměřením na
internetové projevy nenávisti v České republice. Obecný cíl studie vychází z hlavních

cílů celého projektu, jež zahrnují zejména výzkum, analýzu, klasifikaci a srovnání

míry a trendů týkajících se internetových projevů nenávisti vůči migrantům
v médiích, a především pak sociálních médiích v zemích, jež se projektu účastní. Tato

zpráva je tudíž součástí zprávy, která představuje přehled národních normativních
rámců vyvinutých za účelem identifikace a omezení projevů nenávisti na internetu i boje

proti nim, mechanismů pro monitoring a ohlašování projevů nenávisti a právní i jiná
opatření pro boj s projevy nenávisti v České republice.

Tyto analýzy vznikly jako součást projektu Coalition of Positive Messengers to

Counter Online Hate Speech, do kterého se zapojilo společenství 8 organizací ze 7

zemí: Sofia Development Association (Bulharsko) – vedoucí partner, Libera Università di
Lingue e Comunicazione IULM - IULM (Itálie), Languages Company (Spojené království),

Center for Peace (Chorvatsko), Člověk v tísni (Česká republika), Asociația Divers
(Rumunsko), Associazione FORMA.Azione (Itálie) a municipalita Agii Anargiri-Kamatero
(Řecko).

Tento projekt se zaměřuje na problematiku projevů nenávisti, a to zejména té na

internetu, cílené proti migrantům, uprchlíkům a žadatelům o azyl v těchto 7 zemích EU.

Zabývá se potřebou efektivnější reakce občanské společnosti na projevy nenávisti na

internetu pomocí sdílení a šíření dobré praxe. Hlavním cílem projektu je posílení
odpovědi občanské společnosti na nenávistné projevy na internetu, a to na národní i

evropské úrovni, pomocí zapojení místních komunit do procesu tvorby a sdílení silného

narativu stavějícího se proti xenofobnímu diskurzu. Projekt se soustřeďuje na 1)
budování mnohostranných koalic, jejichž úkolem je vyvinout narativy odsuzující

nenávistné projevy a negativní zobrazování migrantů a uprchlíků, a 2) šíření pozitivních

sdělení pomocí kampaně zaměřené na mediální gramotnost a osvětu.
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Dále si projekt za cíl klade:
•

vytvořit a sdílet dobrou praxi pro boj s šířením nenávistných projevů na
internetu mířených proti migrantům, uprchlíkům a menšinám pomocí
osvětových kampaní;

•

poskytnout nová data týkající se povahy, rozsahu a dopadu internetové nenávisti
cílené na migranty a uprchlíky, která by pomohla státním i evropským úřadům
vyvinout efektivnější integrační a antidiskriminační opatření;

•

podporovat vzájemné porozumění a komunikaci mezi komunitami, jimž projevy
nenávisti nejvíce hrozí, a mainstreamovou společností v Evropě;

•

vzdělávat a školit cílové skupiny v problematice projevů nenávisti, mediální
gramotnosti i tvorbě a šíření webového obsahu.

1.2 Odůvodnění výzkumu
Na téma projevů nenávisti na internetu v jednotlivých státech i napříč Evropskou unií

vznikla celá řada studií. Již méně pozornosti však bylo věnováno projevům nenávisti na
internetu vzniklých „ve spolupráci“ médií a jednotlivých uživatelů – fóra s komentáři

čtenářů podporovaná internetovými platformami daných médií, či obsah na sociálních
sítích (s komentáři) konkrétních hlavních médií. Zvýšená míra nenávisti v sociálních

médiích mířené proti migrantům a uprchlíkům v posledních dvou nebo třech letech
nemusí nutně jít ruku v ruce se zvýšenou regulací a úsilím v oblasti legislativy a právní
vymahatelnosti.

Analýza obsahu médií je konkrétně částí kapitoly 1.1 Zmapování národního kontextu

s vyhodnocením prevence a odpovědi na případy projevů nenávisti v každé ze zemí. Snaží
se o hlubší porozumění vztahům mezi událostmi, jakými jsou plánované politické

události (například volby), teroristické útoky doma i v zahraničí, přílivy uprchlíků a
Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

6

Projekt je spolufinancován programem
Evropské unie s názvem PRÁVA,
ROVNOST A OBČANSTVÍ/PROGRAM
SPRAVEDLNOST

některé místní reakce, a mírou projevů nenávisti na internetu. Tato studie a sběr dat je
vysoce relevantní pro činitele s rozhodovací pravomocí na národní i evropské

úrovni, co se týče implementace antidiskriminační legislativy a iniciativ pro boj
s projevy nenávisti na internetu. Po výsledcích v daných státech budou následovat
doporučení v komparativní zprávě určené relevantním stranám.

1.3 Definice projevu nenávisti
Teoretické rozpravy o definici termínu „projev nenávisti“ či diskuze o napětí mezi

svobodou projevu a projevy nenávisti, včetně kontroverze a potenciálně negativních
dopadů omezování nenávistných projevů a příbuzných konceptů jako např. „nebezpečné
projevy“ 1, jsou nad možnosti této zprávy. Vzhledem k neexistenci společné mezinárodní

definice projevů nenávisti se partneři projektu pro účely této studie shodli na použití
definice navržené Radou Evropy:

Termínem “projev nenávisti” se rozumí všechny formy projevu, které́ š ı́řı́,

podně cujı́́, podporujı́ nebo ospravedlň ujı́ rasovou nená vist, xenofobii,

antisemitismus č i jiné nená visti založ ené na netoleranci, vč etně netolerance
vyjá dř ené agresivnı́m nacionalismem a etnocentrismem, diskriminacı́ a

nepř átelstvı́m vů č i menš iná m, migrantů m a lidem př istě hovalecké ho pů vodu. 2

Výzkum rovněž vezme v potaz článek 2.1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové

kriminalitě 3, který říká, že „rasistický a xenofobní materiál“ znamená jakýkoli písemný

materiál, obraz nebo jiné vyjádření myšlenek nebo teorií, který obhajuje, podporuje
nebo podněcuje nenávist, diskriminaci nebo násilí, proti jakémukoli jednotlivci nebo

skupině jednotlivců, na základě rasy, barvy pleti, rodového nebo národního nebo
etnického původu, jakož i náboženství, pokud je použito jako záminka namísto nějakého

z těchto atributů. Partnerské strany rovněž jako vodítko využijí definici kybernetické
nenávisti i forem a mechanismů, jež využívají ti, kdo nenávist na internetu šíří či

1 „Understanding Dangerous Speech: FAQ".
2 Appendix to RECOMMENDATION No. R (97) 20 of the Committee of Ministers on “Hate Speech." Adopted by the
Committee of Ministers of the Council of Europe on 30 October 1997 at the 607th meeting of the Ministers' Deputies
3 Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and
xenophobic nature committed through computer systems (Strasbourg, 28.I.2003).

Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931

7

Projekt je spolufinancován programem
Evropské unie s názvem PRÁVA,
ROVNOST A OBČANSTVÍ/PROGRAM
SPRAVEDLNOST

podporují, již navrhla organizace Anti-Defamation League (ADL): „ADL definuje

kybernetickou nenávist jako jakékoli použití elektronických komunikačních technologií
k šíření antisemitských, rasistických, bigotních, extremistických či teroristických zpráv

nebo informací. Elektronické komunikační technologie zahrnují internet (tedy webové
stránky, stránky sociálních sítí, „Web 2.0“, obsah tvořený uživateli, seznamovací weby,

blogy, on-line hry, instant messaging a email) a také další informační technologie
vycházející z počítačů a telefonů (jako SMS zprávy a mobilní telefony).“ 4

2. Metodologie výzkumu
2.1 Hypotézy
Analýza si nejprve klade za cíl ověřit následující výzkumné hypotézy:

1. Projevy nenávisti na internetu vrcholí bezprostředně před plánovanou politickou
událostí související s uprchlíky či migranty nebo bezprostředně po neplánované

události týkající se uprchlíků či migrantů (pro Českou republiku byla vybrána
druhá varianta).

2. Projevy nenávisti na internetu jsou čím dále častější a jejich intenzita v roce 2017
je vyšší než v roce 2016, a to navzdory většímu množství opatření pro boj s nimi.

Zadruhé je analýza provedena za účelem detailnějšího porozumění:

3. porovnání mezi Facebookem a Twitterem v zemích, jež se projektu účastnily, co
se projevů nenávisti na internetu týče.

4 From Responding to Cyberhate, Toolkit for Action (ADL), http://www.adl.org/internet/Binder_final.pdf
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2.2 Metodologie sběru dat
K otestování těchto hypotéz bude využit algoritmus pro automatizované vyhledávání

dat, jehož úkolem bude monitorovat vybraný obsah (příspěvky a komentáře v průběhu
konkrétního období) ve třech vybraných médiích (s využitím zejména analytických

nástrojů jako wordcloud, n-gramy a shlukový dendogram). Jako podpora bude sloužit
tradičnější kvalitativní obsahová analýza těchto médií.

Pro ověření první hypotézy (tvrdící, že nenávistné projevy na internetu vrcholí
bezprostředně po neplánované události týkající se uprchlíků a migrantů) bude

použito automatické vyhledávání dat a monitoring mediálního obsahu na facebookových
a twitterových stránkách vybraných médií po dobu tří měsíců. Analýza začne měsíc před
danou událostí (22. července 2016) a skončí měsíc po dané události (22. září 2016).

Tuto metodu doplní kvalitativní obsahová analýza komentářů zveřejněných na
stránkách těchto vybraných médií v období od jednoho týdne před vybranou událostí do
konce týdne po ní.

Pro ověření druhé hypotézy (zda projevy nenávisti na internetu dosáhly v roce
2017 větší intenzity než v roce 2016) budou porovnána sledovaná období ve dvou po

sobě jdoucích letech: sběr dat se bude týkat období 22. července–22. září 2016 a 28.
května–3. června 2015. Pro toto období budou ta samá tři média předmětem
automatizovaného vyhledání dat.

Zatřetí, cílem tohoto výzkumu je analyzovat rozdíly mezi tolerancí prostředí médií

k internetovým projevům nenávisti a zkoumat behaviorální rozdíly mezi danými
sociálními platformami, Facebookem a Twitterem, a stejně tak komentáři čtenářů,

pokud to bude možné. K analýze rozdílů mezi případy internetových projevů nenávisti
budou použita veškerá dostupná data (z obou období v roce 2016 i 2017).
2.2.1 Rozsah analýzy
Následující tabulka zobrazuje počet analyzovaných jednotek získaných ze sociálních
médií podle jednotlivých médií a typu sociální platformy (Facebook/Twitter).
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Tabulka 1: Počet analyzovaných jednotek získaných ze sociálních médií podle jednotlivých médií a
typu sociální platformy (Facebook/Twitter). POZNÁMKA: Druhý řádek obsahuje počet tweetů
odpovídající sloupci Twitter a počet příspěvků/komentářů vztahujících se ke sloupci Facebook.
V tomto druhém případě označuje první číslo počet příspěvků a druhá hodnota představuje počet
komentářů.

Následující tabulka pak ukazuje celkový počet tweetů (pro účely analýzy Twitteru) a

celkový počet příspěvků a komentářů (pro analýzu Facebooku), které jsou odvozeny

z extrakce dat, k níž byly použity techniky web scraping a harvesting, pro každé z médií
(v daném státě). Tabulka obsahuje celkový počet tweetů nebo příspěvků/komentářů,

z nichž byla získána textová data pro textovou analýzu (text mining). To znamená: pro
období v roce 2016 je na facebookovém profilu Lidových novin 392 příspěvků a 81
komentářů. Z 392 příspěvků a 81 komentářů byla extrahována textová data a z nich
získány statistické výsledky.
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Lidové noviny

Blesk

Hospodářské
noviny

28.
května–
3. června
2016
22.
července–
22. září
2017

Facebook
(příspěvky
+
komentáře)

Twitter

příspěvků +

tweetů

392
81

40

komentářů
14

příspěvků +
189

Facebook
(příspěvky
+
komentáře)

Twitter

příspěvků +

tweetů

1378

28805

826

komentářů
7

tweetů

komentářů

100

příspěvků +
2382

komentářů

Facebook Twitter
(příspěvky
+
komentáře)
1298

příspěvků
+ 36264

825

tweetů

komentářů
170

tweetů

161

příspěvků
+ 2385

150

tweetů

komentářů

Tabulka 2: Počet jednotek obsahujících vybraná klíčová slova a tedy použitých k následné analýze

2.2.2 Výběr médií
Bylo nutné vybrat tři média na internetu s aktivními účty na Facebooku a Twitteru, aby
mohlo dojít k automatizovanému vyhledání a analýze dat ze sociálních médií provedené

na základě jejich přístupu k problematice imigrantů a uprchlíků: proti, neutrální a pro;
případně na základě jejich oblíbenosti (měřeno pomocí počtu sledujících). V případě

České republiky byla tato trojice vybrána na základě přístupu k problematice imigrantů
a uprchlíků. Neutrální, pozitivní, či negativní postoj byl určen podle analýzy titulků

hlavních českých deníků, kterou provedl Jiří Linhart na podzim roku 2015, mezi 1. zářím

a 30. říjnem 2015, za použití následujících klíčových slov: „uprchlík“, „imigrant“,
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„migrant“ a jejich dalších českých variant „běženec“, „utečenec“, „přistěhovalec“.

5

Analýza tak ukazuje tendence sedmi deníků týkající se zobrazování problematiky

migračního fenoménu (tzv. krize) a jako taková posloužila jako základ pro vyvážený
vzorek tří médií.

Tato analýza klasifikuje titulky daných periodik podle toho, zda dojem z migrace, který

sdělují, je neutrální, pozitivní, nebo negativní: titulky jsou označeny jako „pozitivní“,
pokud odkazují k výhodám imigrace, obsahují výzvu k pomoci nebo takové chování

hodnotí pozitivně, vyvolávají soucit, brání relokační systém EU, tzv. „kvóty“, nebo
kritizují negativní názory na migraci; jako negativní jsou klasifikovány titulky, které

systém „kvót“ kritizují, zpochybňují přínos či legitimitu/legálnost příchodu uprchlíků a
jejich pobytu, stejně jako férovost jejich jednání, zahrnují tvrzení týkající se

nebezpečí/rizik, která s sebou přinášejí, nebo evokují negativní emoce: strach, bezmoc,

utlačování členské skupiny atd. 6 Pro účely této analýzy se předpokládá, že všeobecná

tendence (indikovaná tónem titulků), již tato nejrůznější média vykazují ve vybraném

období, poslouží jako dostatečný základ pro výběr vyváženého vzorku tří médií. Jelikož
je většina titulků klasifikována jako „neutrální“ v případě všech médií, vzorek obsahuje:
•

jedno médium, kde procento titulků v kategorii „pozitivní“ bylo vyšší než
procento

titulků

v kategorii

„negativní“

–

Lidové

noviny

s

podílem

pozitivních/negativních titulků: 15 %, respektive 13 %; analýzou prošlo celkem
•

313 titulků;

jedno médium, v němž procento titulků označených jako „negativní“ převažovalo

nad procentem titulků klasifikovaných jako „pozitivní“ – Blesk s podílem
positivních/negativních titulků 7 %, respektive 45 %; analýzou prošlo celkem
•

130 titulků;

médium, jehož poměr pozitivních/negativních titulků byl nejvyváženější ze všech
analyzovaných (12 %, respektive 13 %) a jehož podíl titulků zařazených do
kategorie „neutrální“ byl zároveň nejvyšší (75 %) – Hospodářské noviny;

analýzou prošlo celkem 225 titulků.
5 „Jak psaly české deníky o uprchlické krizi".
6 Ibid.
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Vzhledem k nedostatku veřejně dostupných dat týkajících se dopadu vybraných médií

na sociálních sítích byla míra jejich účasti na těchto platformách posuzována podle počtů
lidí, kteří je sledují na Twitteru, a počtu fanoušků na Facebooku (údaje ze září 2017):
•

Lidové noviny – 3 151 sledujících na Twitteru; 4 767 fanoušků na Facebooku

◦ účet na Twitteru: https://twitter.com/lidovenoviny?lang=cs

◦ účet na Facebooku: https://www.facebook.com/Lidové-noviny231702800367893/

•

Blesk – 1 267 sledujících na Twitteru; 107 030 fanoušků na Facebooku

◦ účet na Twitteru: https://twitter.com/blesk_cz

◦ účet na Facebooku: https://www.facebook.com/Blesk.cz

•

Hospodářské noviny – 182 000 sledujících na Twitteru
◦ účet na Twitteru: https://twitter.com/hospodarky
2.2.3 Výběr klíčových slov

Pro účely automatizovaného vyhledávání dat v sociálních médiích a jejich analýzu se

projektový tým v České republice rozhodl pro následujících deset výrazů spojovaných
s projevy nenávisti na internetu:

1. Uprchlík/uprchlíci

2. Migrant/migranti
3. Islám

4. Islamisté

5. Terorismus
6. Pražská

kavárna

(pejorativní

označení

českých/pražských

intelektuálů, kteří jsou ve veřejném diskurzu spojováni s lidskými

právy a šířeji i s odkazem bývalého prezidenta Václava Havla,
Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech - JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931
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obdivovatelů Václava Havla a zastánců lidských práv, často
používáno při zesměšňování)

7. Sluníčkáři (pejorativní označení těch s liberálním postojem
k migraci používané k zesměšnění jejich naivity)

8. Pravdoláskaři (pejorativní označení pro obdivovatele Václava

Havla, často používané k zesměšňování intelektuálů a těch
s liberálním postojem k migraci; termín samotný odkazuje k výroku

bývalého prezidenta Václava Havla: „Pravda a láska musí zvítězit
nad lží a nenávistí.“

9. Vlastizrádci

10. Multikulturalismus (či jeho kratší verze „multikulti“, která je
pejorativně používána ve vztahu k agendě neziskových organizací)

Těchto deset slov, která budou použita v automatickém vyhledávání dat v sociálních
médiích, bylo zvoleno na základě konzultace s experty na (online) diskurz týkající se
migrace, studia literatury a sekundárních zdrojů, mezi něž mimo jiné patří:
•

Why Do Refugees Stir Up Our Emotions? Migration Narratives in Czech

•

Society and a Glance Beyond Them (Glopolis, 2016)

•

tísni, 2015)

•

(Multikulturní centrum Praha, 2015)

•

univerzita, 2015)

•

vlády, 2016)

•

vlády, 2016)

Hate Speech in the Online Environment and Social Networks (Člověk v
Hate Speech Online: Internet Discussions in the Czech Republic
An Analysis of Media Coverage of the Refugee Crisis (Masarykova
Media Campaign Against Racism Based on Hate (HateFree Culture, Úřad
Fairies, Pansies and Dykes on the Czech Web (HateFree Culture, Úřad
Hordes of Scum, Niggers and Primitives are Coming to Overtake us
(HateFree Culture, Úřad vlády, 2016)
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•

Homos, Hodgies and Darkie Czechs Online (koordinace: HateFree Culture,
Úřad vlády, 2016)

Daná klíčová slova byla zvolena tak, aby obsahovala takové pojmy, které:
•

Odkazují

k samotným

migrantům/uprchlíkům

(„migrant/migranti“,

„uprchlík/uprchlíci“ – v tomto ohledu je dlužno poznamenat, že v českém

kontextu jsou tyto pojmy zaměnitelné, přičemž slovo „uprchlík“ nemusí nutně
evokovat právní ochranu, kterou tento pojem implikuje ve svém právním
kontextu);
•

odkazují k hlavním vnímaným charakteristikám migrantů/uprchlíků („Islám“,

„islamista/islamisté“, „teroristi“ – migranti/uprchlíci jsou v českém kontextu
spojování zejména s islámem a s ním spojenými kulturními zvyky a ze všeho

nejvíce s hrozbami, které si s tímto lidé spojují; toto úzce souvisí s termíny

„islamismus“ a „terorismus“ – povaha muslima bývá stavěna na rovinu s pojmy
„terorista“ a „islamista“);

•

jsou spojovány s vnímáním „nepřítele uvnitř“ („pražská kavárna“, „sluníčkáři“,

„pravdoláskaři“ – nejrůznější názvy pro skupiny spojované s liberálním
nahlížením na migraci – „vítači“, kteří jsou stereotypně zobrazování jako ti, kteří

by bezpodmínečně přijali jakékoli množství uprchlíků/migrantů; je nutno

poznamenat, že tento náhled na skupiny, které vykonávají funkci nepřítele uvnitř
je vystavěn na obecně převažujícím vnímání „migrace jako hrozby [pro zemi]“,
které zároveň umožňuje určení posledního z významů, „vlastizrádců“; a konečně
pak
•

zahrnují „multikulturalismus“ (širší termín, který tuto nově vykonstruovanou

hrozbu migrace spojuje s již existujícím narativem o „selhání multikulturalismu“,
jež je vnímáno jako poháněné agendou Západu a neziskových organizací.
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2.2.4 Výběr události určené k otestování hypotézy 1
Jelikož se automatické vyhledávání i analýza týkají spojitosti mezi projevy nenávisti na

internetu a dobou před plánovanou politickou událostí související s migranty či
uprchlíky, nebo bezprostředně po neplánované události související s migranty či
uprchlíky, bylo nutné takovou událost specifikovat před začátkem sběru dat pomocí
automatického vyhledávání. V případě České republiky vybral projektový tým událost ze

srpna 2016 (v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy z roku 1968), kdy česká antimuslimská a anti-uprchlická skupina s názvem „Islám v ČR nechceme“ zorganizovala

simulovaný teroristický útok ISIS na mezi turisty populárním Staroměstském náměstí.

Skupina, včetně organizátora události, pravicového populisty Martina Konvičky, na
scénu přijela na nákladních autech v převlečení za džihádisty a mávala vlajkou ISIS a
airsoftovými replikami samopalů. Jelikož při události došlo ke střelbě z těchto replik a

zazněly výkřiky „Allahu Akbar“, způsobila demonstrace paniku, než se policii podařilo
„představení“ rozpustit. 7

3. Výsledky výzkumu
Analýza si zaprvé klade za cíl ověřit následující výzkumné hypotézy:

1. Projevy nenávisti na internetu vrcholí bezprostředně před plánovanou politickou

událostí týkající se uprchlíků či migrantů nebo bezprostředně po neplánované
události týkající se uprchlíků či migrantů (pro Českou republiku byla vybrána
druhá varianta).

2. Projevy nenávisti na internetu jsou na vzestupu a jejich intenzita v roce 2017 je
vyšší než v roce 2016, a to navzdory většímu množství opatření pro boj s nimi.

Zadruhé je analýza provedena za účelem většího porozumění:

3. Porovnání mezi Facebookem a Twitterem v zemích, jež se projektu účastnily, co
se projevů nenávisti na internetu týče.

7 „Fake ISIS attack in Prague by anti-immigrant protesters sparks panic | The Independent".
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3.1 Přehled kontextu v zemi
Účelem této části je poskytnout analýze kontext a interpretovat její výsledky. Popisuje
celkový veřejný diskurz na téma migrace v České republice a jeho hlavní charakteristiky,

s detailnějším zaměřením na analýzu stavu, v němž jsou specificky internetové projevy
nenávisti v České republice předmětem doplňkové zprávy: „Zmapování národního
kontextu projevů nenávisti na internetu v České republice.“

Téma migrace se dlouhou dobu ve veřejné debatě v České republice v popředí

neobjevovalo, a to ani v počátcích současné migrační situace, až do roku 2015. Stalo se
tématem diskuzí číslo jedna právě až v létě 2015. Situace rychle nabrala na obrátkách a

rozdělila názor veřejnosti. Jak od té doby ukázaly průzkumy veřejného mínění
provedené organizacemi Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM), Median, STEM
a dalšími, většina Čechů vnímá migraci spíše negativně. Podle dat CVVM uvádí 60 %

respondentů, že Česká republika by uprchlíky z regionů zmítaných válkou přijímat
neměla, a jedna třetina jejich přijetí podporuje do okamžiku, než budou schopni se vrátit

domů. Pouhá 3 % se domnívají, že by Česká republika měla uprchlíky přijmout a dovolit
jim v zemi zůstat. Co se týče vývoje v průběhu času, lze konstatovat, že od září 2015 se
počet lidí, kteří by uprchlíky nepřijali, zvyšoval až do ledna 2016; mezi únorem a

květnem 2016 se mírně zvýšil počet těch, kdo jsou přijímání válečných uprchlíků

nakloněni, a podíl těch, kdo je odmítají, byl stabilní. Negativní postoj byl v tomto ohledu
nejsilnější v lednu a prosinci 2016. Je zajímavé, že mezera mezi těmito dvěma skupinami

se prohloubila: v září 2015 rozdíl mezi nimi činil jen 6 %, zatímco v dubnu 2017 již

dosahoval 27 %. Veřejné mínění však od konce roku 2015 zůstalo velmi stabilní. 8

Zpráva organizace Glopolis však naznačuje, že ve skutečnosti názory nejsou tak
polarizované, jak by se z výsledků výše zmíněných průzkumů veřejného mínění mohlo
zdát. 9

Podle dat agentury Median lze odhadovat, že zhruba polovina populace není čistě pro
uprchlíky, nebo proti nim. Při stanovení určitých podmínek se míra přijetí zvýšila z 23 %
8 Červenka a Pilecká, „Tisková zpráva: Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - duben 2017".
9 „Proč uprchlíci jitří naše emoce? Narativy související s migrací a uprchlictvím v české společnosti a nahlédnutí za
ně".
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(bez stanovení jakýchkoli podmínek) na 44–64 %. Detailní rozhovory prozradily, že lidé

„ migraci obecně nevnímají v zjednodušených, černobílých pojmech [a] [...] obecně si

jsou vědomi širšího kontextu debaty o migraci a důležitých příbuzných témat – a [...]
k jednoduchým řešením jsou podezřívaví. 10 Mýtus polarizace dále zpochybňuje

nejnovější kvalitativní studie provedena v českém kontextu organizací Anthropictures,

jejíž závěr uvádí, že „média a veřejný dojem, že společnost je rozdělená na „sluníčkáře“ a
„xenofoby“ tváří v tvář každodenní realitě Čechů neobstojí.“ 11

Je však zřejmé, že diskurz týkající se migrace významně posunul a že se strachem a

malou mírou pochopení složitosti tohoto fenoménu v pozadí je nepravděpodobné, že by
v dohledné době došlo ke změně. Převládá představa uprchlíka/migranta (rozdíl mezi

těmito pojmy veřejný diskurz obecně nečiní) jako muslima, a ta na sebe posléze bere

několik podob. Hlavní narativy (které se často vzájemně posilují) identifikované ve

zprávě Glopolis spojované s migrací jsou následovné: 1) skrytí teroristé 2) hrozba pro
naši civilizaci 3) „nepřizpůsobiví“ barbaři 4) vypočítaví a nevděční, tyto pak jsou

podporovány narativy týkajícími se 5) neschopných úřadů a odcizených elit a 6)
omezených prostředků – a možností (pro hypotetické vztahy mezi individuálními
narativy a hlubšími faktory viz výkonný plán). 12

Stojí za zmínku, že obecně přijímaný pohled na migranta se rovná bezpečnostní hrozbě,
což svědčí o vysoké úrovni sekuritizace agendy v oblasti migrace, v níž jak média, tak
politici (obzvláště populističtí politici) hráli významnou roli. Výsledkem je vnímání

současné situace jako eskalované a nezvládnuté – ale také jako nezvladatelné. 13 Je

rovněž zjevné, že se politický diskurz obecně změnil a že většina politických stran anti-

uprchlickou rétoriku podporuje a slibuje, že uprchlíky do České republiky nevpustí (na
rozdíl od slovenské politické reprezentace, která svůj postoj zmírnila). 14

Kvalitativní výzkum organizace Anthropictures se zaměřil na zdroje informací a na to,

jak je česká veřejnost vnímá. Potvrdil tak velký význam role, již média hrají při vytváření
10 „Why Do Refugees Stir Up Our Emotions? Migration Narratives in the Czech Society and a Glance Beyond Them".
11 „Kontexty a kořeny percepce migrace".
12 „Why Do Refugees Stir Up Our Emotions? Migration Narratives in the Czech Society and a Glance Beyond Them".
13 „Proč uprchlíci jitří naše emoce? Narativy související s migrací a uprchlictvím v české společnosti a nahlédnutí za
ně".
14 Lauder, „Češi jdou do voleb: Jací jsme, o čem sníme a komu věříme".
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agendy. 15 K tomuto závěru dospěl také Daniel Prokop z agentury Median, který
analyzoval význačnost tématu migrace: „Čím více lidí bylo tématu migrace vystaveno

vlivem vysílání TV Prima, tím větší význam mu přikládali – tento vztah je naprosto

zřetelný. Pokud zvýšíte důležitost nějaké problematiky, aniž nabídnete jasné řešení,
následuje panika.“ 16

Pokud však existuje sdílený sociální prostor, který by polarizaci prospíval, jsou jím právě

sociální média a diskuzní fóra online médií. Zde hraje konkrétní technické řešení
důležitou roli v tom, jak se nenávistné/nebezpečné projevy šíří (zda jsou omezovány, či

podporovány). Významnou úlohu v hromadění a šíření nenávistných/nebezpečných

projevů (včetně hoaxů) hraje zpravodajský server parlamentnilisty.cz, spolu s portály

idnes.cz a do určité míry i novinky.cz. Velká oblíbenost komentářů na blog.idnes.cz pak
pravděpodobně odrazuje od efektivního vynucování dodržování bloggerského
kodexu. 1718

V budoucnosti by však nový, inovativní vývoj mohl množství

nenávistných/nebezpečných projevů snížit. Kromě tradiční snahy udržet ve fóru

s komentáři od čtenářů jistou úroveň pomocí mazání komentářů, jež porušují určitý

kodex, zavedl portál Seznam Zprávy nedávno inovativní funkci: čtenáři nově nemohou
okomentovat publikované články písemnou formou, ale musí své komentáře

zaznamenat v podobě maximálně 60sekundového videa. Ačkoli tato forma může
znesnadnit analýzu výzkumníkům (co se například obsahové analýzy týče), lze očekávat
potenciálně menší objem nenávistných/nebezpečných projevů vzhledem k tomu, že nyní
musí být komentáře nutně propojeny s obličeji čtenářů. 19

Některé analýzy nenávistných projevů na internetu byly provedeny pro účely českého

kontextu – patří mezi ně zejména analýzy Člověka v tísni, Multikulturního centra Praha a

organizace HateFree Culture (prováděné společností Yeseter Now). Všechny představují
důležitý a užitečný vhled do stavu, v němž se projevy nenávisti na internetu v České

republice nacházely v určitém bodě (během a až do roku 2015), je vhodné však
podotknout, že rok 2015 by šlo potenciálně charakterizovat z pohledu veřejné diskuze
jako vysoce intenzivní rok, kdy se ve veřejném diskurzu v České republice velmi náhle
15 „Kontexty a kořeny percepce migrace".
16 Lauder, „Češi jdou do voleb: Jací jsme, o čem sníme a komu věříme".
17 Zavoral, „Analýza: Valí se na nás hordy verbeže, negrů a primitivů".
18 Hrdina, Daňková, a Kopecká, „Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích".
19 ČTK, „Seznam.cz přidá ke zprávám video komentáře uživatelů".
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zjevilo téma migrace. Po dvou letech se situace mohla změnit a nové prozkoumání této
problematiky (které zároveň může sloužit jako základ pro srovnání) je tudíž velmi
vítané.

Analýza organizace HateFree Culture provedená společností Yeseter Now zkoumá téma
uprchlíků, kteří do Evropy proudí z afrických a dalších zemí, v němž radikálové

Islámského státu představují přímou hrozbu. Se zvýšenou nenávistí vůči jedné konkrétní

skupině dochází k tomu, že další skupiny, jimž nenávist ze strany veřejnosti hrozí
v podobné míře (jako například Romové, Židé, či homosexuálové), jsou rovněž

zasaženy. 20 Zpráva zdůrazňuje význam médií při nastolování agendy: „Je to začarovaný

kruh – čím více o tom [média] píší, tím větší je hysterie mezi lidmi, a tím více narůstá
počet kliknutí a čtenost.“ 21 Tím také demonstruje zřetelný vztah mezi událostmi týkající

se uprchlíků/migrantů probíranými v médiích a s nimi spojeným vzruchem na internetu,
což je pro design výzkumu použitého v této zprávě zprávy obzvláště relevantní.

22

A

konečně, analýza také odhaluje urážlivé výrazy nejvíce používané pro popis typického
uprchlíka; mezi nejčastější patří: „verbež“, „horda“, „negr“, „opice“, „barbar“, „svoloč“,
„chátra“ a „primitiv“. 23

Zpráva vydaná Multikulturním centrem Praha potvrzuje, že „[t]émata článků, jež
vyvolávají negativní a nenávistné reakce čtenářů, jsou v závislosti na aktuálních
politických událostech ve společnosti proměnlivá. Dle výpovědi respondentů se
diskutující na konci roku 2014 ve svých nenávistných komentářích vedle Romů nejvíce

zaměřili na rusko-ukrajinský konflikt. Naopak v lednu, po útocích na pařížskou redakci
magazínu Charlie Hebdo, se nejdiskutovanějším tématem, kde se také nejvíce

„hejtovalo“, stali muslimové a islámský terorismus.“ 24 Zpráva se také zabývá problémem

útoků namířených na konkrétní členy redakcí a jiných respondentů často ve chvíli, kdy
vyjádří názory podporující menšiny či uprchlíky.25

Analýza projevů nenávisti na internetu provedená organizací Člověk v tísni z roku 2015
předkládá

demografický

profil

typického

tvůrce

nenávistných/nebezpečných

20 Zavoral, „Analýza: Valí se na nás hordy verbeže, negrů a primitivů".
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Svobodová, „Hate Speech Online: Internet Discussions in the Czech Republic".
25 Ibid.
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komentářů na Facebooku: více než dvě třetiny jsou muži; většinou jde o věkovou
skupinu 35–50 let; mnoho z nich má středoškolské či vysokoškolské vzdělání
technického/ekonomického směru. Ta samá analýza odhaduje podíl nenávistných

narativů ve facebookových komentářích v rámci kategorie „Islám“: 54,5 % se týkalo
islámu, muslimů a Arabů, 16,7 % pojednávalo o uprchlících a cizincích, 10,8 %
popisovalo strach o Českou republiku a obavy z budoucnosti, 8,3 % se vyjadřovala
k obhájcům uprchlíků a neziskových organizací a 9,7 % se týkalo jiných témat. 26

3.2 Internetové projevy nenávisti v čase: Vrchol po neplánované
migrační události?
Získaná data byla nejprve analyzována, aby bylo možné určit, zda míra nenávistných

projevů dosahuje nejvyšší intenzity bezprostředně po neplánované události týkající se
migrace (v případě České republiky se jedná o fingovaný teroristický útok skupiny ISIS

v Praze), ke kterému došlo 21. srpna 2016. Vzhledem k významně omezeným datům (viz

níže pro více informací) není možné tuto otázku na základě analýzy provedené jako
součást tohoto projektu zodpovědět.

Co se týče dat pocházejících z facebookových účtů daných tří médií, data z účtu

Hospodářských

novin

v analýze

nebyla

zohledněna

(kvůli

skutečnosti,

že

v automatizovaném vyhledávání dat omylem došlo ke sběru dat i z facebookového účtu

slovenských Hospodarskych novin). Doplňkovou kvalitativní analýzu komentářů

k relevantním

článkům

na

serveru

ihned.cz

(zpravodajská

webová

stránka

Hospodářských novin) nebylo možné z perspektivy projevů nenávisti na internetu
provést, jelikož tato webová stránka již diskuzní sekci pod svými články nemá.

Na facebookovém účtu Lidových novin obsahovaly ve zvoleném dvouměsíčním období
vybraná klíčová slova pouze dvě jednotky (příspěvky a/nebo komentáře), což pro

analýzu internetových nenávistných projevů nepředstavuje dostatečně početný vzorek.

Je však pozoruhodné, že v den onoho fingovaného teroristického útoku byl počet
zveřejněných jednotek (příspěvků a/nebo komentářů) zdaleka nejvyšší za celé
26 Hrdina, Daňková, a Kopecká, „Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích".
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dvouměsíční období. Worldcloud vygenerovaný ze všech jednotek z daného období

obsahoval pouze dvě slova, jež mohou být spojována s „uprchlickou krizí“: „utekli“ a,
s podstatně řidším výskytem, „Merkelová“. Naproti tomu bigramová a trigramová

analýza (která poskytuje sousedící sekvenci dvou/tří slov, jež se ve facebookových

příspěvcích a komentářích vyskytují) naopak neodhaluje žádné odkazy k problematice
týkající se migrační krize a/nebo internetových projevů.

Schéma 1: Přehled všech příspěvků a komentářů na facebookové stránce Lidových novin ve sledovaném
období

Data získaná z facebookové stránky Blesku ukazují, že příspěvky a komentáře obsahující
vybraná klíčová slova byly v den vybrané události relativně početné – jejich výskyt byl
ze sledovaného období třetí nejvyšší (ačkoli celkově dosáhl počtu 7 ze 138 – viz Schéma

2). Těmi dvěma událostmi, jež na facebookové stránce Blesku vyvolaly ještě robustnější

reakci (a obsahovaly zvolená klíčová slova), byla a) zpráva týkající se trestního stíhání
jedinců, kteří veřejně schvalují teroristický čin (11 jednotek, viz screenshot ve Schématu

2) 27, a b) zpráva o dva dny starší týkající se fotomontáže falešné reklamy zveřejněné na
facebookové stránce Blok proti islamizaci, která zní: „Nelovte pokémony, lovte muslimy“
(9 jednotek ze dne 26. července 2017, viz screenshot ve Schématu 2) 28.
27 „Za chválení teroristů 12 let vězení: Češi mají pykat za slova na Facebooku | Blesk.cz".
28 „Nelovte Pokémony, ale muslimy.“ Kooperativa podává trestní oznámení".
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Vybraná událost

Schéma 2: Přehled příspěvků a komentářů obsahujících zvolená klíčová slova na facebookové stránce
Lidových novin ve sledovaném období

Data z Twitterového profilu Lidových novin jsou sice k dispozici, ale nelze z nich

vyvozovat žádné závěry vzhledem k tomu, že ačkoli v daném dvouměsíčním období

existuje 40 tweetů, žádný z nich nebyl zveřejněn v den vybrané události a jen jeden byl

zveřejněn několik dní poté. Worldcloud vygenerovaný ze všech komentářů a příspěvků

na Twitteru z daného období obsahuje pouze několik významných slov vztahujících se k
„uprchlické krizi“: „Kolín“ a „Rýnem“ [Kolín jako symbol vnímané predátorské povahy

uprchlíků kvůli sexuálním útokům na Silvestra 2015 v Kolíně], „Samková“ [česká

veřejná postava vystupující proti migraci/islámu), a možná také slova „sebevražedný“,
„stárnoucí“ a „hrozící“.

Doplňková kvalitativní analýza čtenářských komentářů pod články týkající se

migrace na lidovky.cz (webová stránka Lidových novin) z dvoutýdenního období kolem
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dané mediální události poodhaluje, co by mohlo být považováno za projev nenávisti; viz
několik ilustračních příkladů:

Ačkoli komentáře takové povahy nelze jednoduše kvantifikovat a porovnat s jinými

weby za použití této metody, sekce komentářů webu lidovky.cz působí dojmem, že
projevy nenávisti nejsou tak rozšířené jako v případě komentářů na stránce blesk.cz.
Urážky cílené jak na jednotlivce, tak na skupiny se jeví méně častými a jazyk v nich není

tak vyhrocený. To je pravděpodobně důsledkem technického řešení použitého pro tyto
diskuze, které vyžaduje registraci pomocí SMS a České pošty a zároveň zobrazuje

skutečné jméno diskutujících. Redakce si vyhrazuje právo smazat komentáře, které

odporují stanoveným pravidlům, toto právo je zřejmě využíváno častěji než například na
serveru Blesk.cz. Toto technické řešení také obsahuje „nahlašovací“ funkci, pomocí níž
mohou ostatní čtenáři nahlásit komentáře, které pravidla diskuze porušují. 29

Co se týče metody automatizovaného vyhledávání dat, vzhledem k nedostatku

existujících dat je vytvoření wordcloudu z dokumentů obsahujících vybraná klíčová slova
– což by mohlo naznačit míru projevů nenávisti v příspěvcích a komentářích (spíše než
poskytnout celkový obrázek veřejného diskurzu v daném čase, jako je tomu v případech,

kdy jsou pro analýzu využita všechna data a ne pouze taková data, která klíčová slova

obsahují) – možné pouze z dat z facebookového účtu Blesku (viz Schéma 3). Většina slov

ve wordcloudu k problematice migrace skutečně odkazuje: „uprchlíci“, „migranti“,

„Afrika“ a „snažili“ jsou ta nejnápadnější. Následují pak slova, která s největší
pravděpodobností odkazují k simulovanému teroristickému útoku ISIS v Praze
29 „Pravidla diskuze na serveru Lidovky.cz | Redakce".
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(„islámský“ a „stát“, „ISIS“, „konvičkovci“, „armáda“, „okupace“, „srpen“, „simulovaný“ a
snad i „snažili“). Druhý shluk lze identifikovat ve světle další důležité události, jež se

odehrála méně než měsíc před oním simulovaným teroristickým útokem v Praze: na

konci července 2017 zadržela policie prvního českého občana, který se plánoval připojit

k ISIS. 30 Slova jako „první“, „Čech“, „připojit“, možná i „chtěl“ a stejně tak i dříve zmíněné
„ISIS“ se pravděpodobně dají vztáhnout k této události.

Schéma 3: Wordcloud zobrazující nejčastěji se vyskytující slova z příspěvků a komentářů, které obsahují
vybraná klíčová slova, na facebookové stránce Blesku ve sledovaném období

Bigramová a trigramová analýza naznačuje podobné schéma: nejprve obecné sdělení
s významem „migranti snažící se dostat z Afriky“, poté „první Čech, který se chtěl připojit

k ISIS“ a nakonec „Konvičkova skupina simulující armádní okupaci namísto uctění

památky [výročí invaze z roku 1968]“. Zajímavé je, že z použití těchto konkrétních
analytických nástrojů nevyplývají žádné známky projevů nenávisti, ačkoli byla tato

analýza založena na datech Blesku, jediného bulvárního periodika zahrnutého do vzorku
tří vybraných médií. Avšak vzhledem k omezené dostupnosti relevantních dat –

obzvláště dat týkajících se výskytu nenávistných projevů ve sledovaném období – nelze

30 Kundra, „Český bojovník za Islámský stát?"
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hypotézu uvádějící, že projevy nenávisti byly po simulovaném teroristickém
útoku na vzestupu, potvrdit ani vyvrátit.
Detailnější kvalitativní obsahová analýza tří nejpopulárnějších příspěvků na

Facebooku a komentářů pod nimi (jdoucí nad rámec analýzy pomocí automatizovaného
vyhledávání dat) naznačuje, že ačkoli klení, bezohledné vyjadřování a urážky jsou běžné,
projevy nenávisti nejsou (podle subjektivní interpretace autorů analýzy). Pouze dva

komentáře by mohly být považovány za internetové projevy nenávisti a jen jeden z nich
(ten druhý) se vztahoval k vybrané události – simulovanému teroristickému útoku z 21.
srpna 2016. V tomto kontextu je nutné poznamenat, že takové komentáře mohou být
předmětem zásahu editorů:

Podobně pak více kvalitativní analýza čtenářských komentářů pod zpravodajskými
články na webu Blesk.cz z období dvou týdnů kolem vybrané mediální události odhaluje

rozšířené používání klení a urážek. Tyto případy však zřejmě směřují na jedince, často
na autory ostatních komentářů, a to zejména kvůli jejich obsahu (toto pozorování
rezonuje se závěry zprávy vydané Multikulturním centrem Praha z roku 2015). Pokud

jsou komentáře cíleny na uprchlíky/migranty, většinou je vyobrazují jako hrozbu na

mnoha úrovních. Mnoho komentářů se také tématu vůbec netýká a/nebo jsou velmi
generické. Viz několik ilustračních příkladů:
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Nutno říci, že „[p]rovozovatel stránky může vymazat příspěvek bez udání důvodu a

zablokovat uživatele, který opakovaně porušuje pravidla. 31 Stejně jako v případě mnoha
jiných internetových periodik došlo k výrazné restrikci příspěvků po vypuknutí

uprchlické krize na začátku letošního léta (2015).“ 32 Tyto strategie obsahovaly i
rozhodnutí „[neotevírat diskuze] pod „výbušnými“ tématy, jako jsou Romové, uprchlíci,

muslimové, rusko-ukrajinský konflikt apod.“ 33 Tyto diskuze však ukazují, že vynucování

takových pravidel a obzvláště blokování těch, kteří pravidla diskuze porušují, je spíše
omezené.

Vnější validita dat získaných z výsledků automatizovaného vyhledávání dat (sběr se

týkal pouze jednoho média, Blesku, jen na jedné ze sociálních platforem, Facebooku) je
omezená. Jako taková pak vyvolává důležité otázky ohledně použité metodologie, a to

konkrétně ohledně vhodnosti vyhodnocování internetové nenávisti skrze aproximační

klíčová slova a analýzy využívající wordcloudy, n-gramy a shlukový dendogram. Takový
31 “Every time one joins a discussion, one must agree to comply with the discussion rules. These rules oblige users to
behave decently, not to use vulgar or obscene words and insulting statements, not to be aggressive, not to humiliate,
not to promote racial, ethnic, religious or other intolerance or discrimination, and to stick to the topic of the
discussion.” Svobodová, „Hate Speech Online: Internet Discussions in the Czech Republic".
32 Ibid.
33 Ibid.
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přístup nutně předpokládá spíše vyšší výskyt nenávistných projevů v analyzovaných
datech. Pokud nenávistné projevy rozšířené (nebo i jen běžné) nejsou, jde o

problematiku mimo schopnosti použitých metod. V případě, že by by se v použitých

analytických nástrojích projevilo dostatečné množství nenávistných internetových

projevů, dovolil by pečlivě vybraný (na kontext citlivý) kontrolní vzorek srovnat data z
období, během něhož došlo k události spojené s migranty/uprchlíky, s obdobím bez
takové události, což by posléze umožnilo vynést přesvědčivější závěry, jež by

navrhovanou hypotézu podpořily nebo vyvrátily.

Kvalitativní obsahová analýza diskuzí pod internetovými zprávami z období dvou týdnů

kolem vybrané mediální události prozrazuje, že nenávistné projevy se v komentářích

webů blesk.cz a lidovky.cz vyskytují (ačkoli u druhého případu v menší míře), a to
navzdory opatřením, která je mají omezit. Ačkoli je tato kvalitativní metoda užitečná,
když je potřeba ukázat, že internetové projevy nenávisti jsou přítomny i tehdy, pokud

takový závěr nelze učinit na základě automatizovaného vyhledávání dat, nedává prostor
pro kvantifikaci a v důsledku tak pro závěry týkající se první hypotézy není užitečná.

Data z Hospodářských novin v analýze použita nebyla z důvodů uvedených výše. Data
z Lidových novin použita byla, avšak vzorek obsahující vybraná klíčová slova nebyl

dostatečně velký na to, aby bylo možné přítomnost internetových projevů nenávisti

zkoumat. Při analýze veškerých dat získaných z Lidových novin (a ne výhradně těch, jež
obsahovala vybraná klíčová slova) však lze vyvodit, že zvolená událost týkající se
uprchlíků veřejný diskurz v daném období ovlivnila, avšak internetové projevy nenávisti
nebyly natolik rozšířené, aby bylo možné je v celkovém veřejném diskurzu vysledovat.

Vzhledem k nedostatku dat na twitterovém účtu Blesku mohla být za účelem zjištění
přítomnosti

internetových

projevů

nenávisti

podle

původního

záměru

analyzována pouze data z facebookového účtu Blesku (byl získán dostatečný počet

jednotek, které obsahovaly klíčová slova, což analýzu umožnilo). Nicméně ačkoli většina
slov ve wordcloudu skutečně odkazuje k tématům týkajícím se obecné migrační
problematiky i té, která je specifická pro určité období, výsledky dostupné díky těmto

specifickým analytickým nástrojům nenaznačují přítomnost jakýchkoli projevů
nenávisti, navzdory skutečnosti, že tato analýza byla založena na datech získaných

z Blesku, jediného bulvárního periodika zařazeného do vybraného vzorku tří médií.
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Výsledkem pak je, že na základě dostupných dat nelze hypotézu tvrdící, že projevy

nenávisti byly po simulovaném teroristickém útoku na vzestupu, ani potvrdit, ani
vyvrátit. Kvalitativní obsahová analýza komentářů pod relevantními články na
webových stránkách zvolených médií však naznačuje, že se zde projevy internetové
nenávisti vyskytují, ačkoli je metoda automatizovaného vyhledávání dat neodhalila.

3.3 Internetové projevy nenávisti v čase: Zhoršení v roce 2017 oproti
roku 2016?
Druhá hypotéza tvrdí, že četnost projevů nenávisti na internetu je na vzestupu, s vyšší
intenzitou v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016, což je založeno na datech získaných

v roce 2017 (28. květen až 2. červen) a v roce 2016 (22. července až 22. září). Ať už data
byla omezena pomocí kritéria klíčových slov, či analyzována obecně (pro více detailů viz

informace popisující vyhodnocení první hypotézy), získaná data neukazují na jakoukoli
stopu internetových projevů nenávisti (ačkoli obecně mají tendenci reflektovat měnící

se kontext diskurzu týkajícího se migrace). Ve výsledku tak nebylo možné učinit žádné
závěry vztahující se k porovnání mezi danými roky založenému na automatizovaném
vyhledávání dat.

Ani kvalitativní analýza nedovoluje provést kvantifikaci, kterou by bylo možné

charakterizovat vysokým stupněm validity, a její výsledky by porovnání mezi těmito
roky neumožnily. Taková kvantifikace by navíc byla komplikovaná kvůli dvěma

okolnostem s metodologickým významem. Zaprvé, data z roku 2016 byla získána během
období, které obsahovalo významnou událost vztahující se k migraci, a jako taková

nemohou být považována za náhodně vybraný vzorek. Zadruhé, data získána v roce

2017 pocházejí z období, které v kontextu České republiky obsahovalo další významnou

událost spojenou s migrací, která je z pohledu interpretace dat důležitá. Dne 27. května
2017 přednesl český prezident Miloš Zeman řeč – z tohoto pohledu vysoce relevantní – u

příležitosti vzpomínky na poválečné založení Lidic, vsi, která byla zničena během
masakru v roce 1942 na příkaz německého nacistického vedení jako způsob odplaty za

atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. V této řeči Zeman kritizoval
zbabělost, která spočívá v otevírání společnosti vůči islámským radikálům a naší
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toleranci k nim ve jménu multikulturalismu bez ohledu na fakt, že je jejich kultura s tou

evropskou neslučitelná. 34 Tento proslov byl zjevně inspirován převažujícími narativy

v oblasti migrace a jako takový v období, kdy byla sbírána vzorová data pro účely

porovnání roků, významně ovlivnil veřejný diskurz na téma migrace. To je zřejmé i

z wordcloudu vytvořeného z 268 tweetů zveřejněných v tomto období: nejvýznamnější
slova zahrnují: zaprvé, shluk související s tímto projevem: „Zemanův“, „projev“,
„Lidicích“, „zbabělci“, „islám“ a „multikulti“ – existence tohoto shluku je potvrzena také
pomocí síťové analýzy. Další shluk odkazuje k tehdy probíhající bitvě v Mosulu:

„islamisté“, „OSN“, „varování“, „prchající“, „vrcholí“ a „Mosul“. A konečně, mezi další
významná slova patří „sluníčkáři“, „pražská“ a „kavárna“, ačkoli se tyto pojmy vyskytují
v různých sítích/shlucích (viz Schéma 4 a 5).

Schéma 4: Wordcloud nejčastěji se vyskytujících slov ze všech tweetů, které obsahují vybraná klíčová slova za
období od 28. května 2017 do 3. června 2017

34 „Zeman v Lidicích".
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Schéma 5: Síťová analýza obsahu na Twitteru (obsahující jak klíčová slova, tak účty) období od 28. května
2017 do 3. června 2017

3.4 Internetové projevy nenávisti na sociálních sítích: Častější na
Facebooku než na Twitteru?
Tato analýza nedovoluje učinit žádné závěry související s otázkou, zda je mezi výskyty

internetových projevů nenávisti rozdíl mezi Facebookem a Twitterem. Zaprvé, co se dat

získaných pomocí automatizovaného vyhledávání dat týče, dostupné analytické nástroje

neposkytly dostatečný objem dat související s internetovými projevy nenávisti, která by
bylo možné analyzovat a interpretovat – ať už v omezené podobě použitím kritéria

klíčových slov, či obecně (pro více detailů viz informace popisující vyhodnocení první
hypotézy). Vzhledem k absenci jakýchkoli zmínek internetových projevů nenávisti
v získaném souboru dat nebylo možné na základě dostupných dat dospět k jakýmkoli
závěrům ohledně srovnání daných let.
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Třetí hypotézu by mohla pomoci ověřit kvalitativní analýza, která by například
porovnala data vztahující se k určitým mediálním událostem na Facebooku v porovnání

s Twitterem (simulovaný teroristický útok či ony další dvě události, které se během dané

dvouměsíční doby objevily v analýze Blesku). Žádné z těchto sdělení zveřejněných na
Facebooku však nemá na Twitteru svou paralelu, čímž je porovnání vzhledem
k nedostatku dat nemožné.

4. Závěry
Téma migrace se dlouhou dobu ve veřejné debatě v České republice v popředí

neobjevovalo, a to ani v počátcích současné migrační situace, až do roku 2015. Stalo se
tématem číslo jedna právě v létě 2015, situace se rychle vyhrotila, rozdělila veřejné

mínění a v diskurzu týkajícím se migrace došlo k významným posunům. Průzkumy

veřejného mínění od té doby svědčily o tom, že většina Čechů migraci vnímá spíše
negativně, ačkoli míra polarizace české společnosti je rozporuplná, jelikož některé
předběžné studie naznačují, že vnímání společnosti jako rozdělené na dva tábory ze

strany médií a veřejnosti v každodenní realitě Čechů neobstojí. S vysokou úrovní strachu

(a dalších emocí) na jedné straně a nízkým stupněm porozumění složitosti tohoto
fenoménu na straně druhé je nepravděpodobné, že by se převažující narativy ohledně

tématu uprchlíků a migrantů v dohledné době změnily. Za zmínku stojí obecně

přijímaná představa uprchlíka/migranta jako muslima a hrozby, což svědčí o
vysoké míře sekuritizace migrační agendy, v níž jak média, tak političtí představitelé
hrají významnou úlohu těch, kdo nastolují agendu.

Co se týče nenávistných projevů na internetu souvisejících s migrací, důležitou roli

v míře polarizace debaty a množství přítomných projevů nenávisti hraje povaha
daného online prostředí, včetně technického řešení diskuzních fór. V českém
kontextu bylo v roce 2015 provedeno několik analýz, pravděpodobně pod vlivem

eskalace problematiky migrace a také projevů nenávisti na internetů s ní souvisejících.
Výsledkem byla užitečná znalostní základna, která je pro výzkumné závěry novějších
projevů nenávisti na internetu i nadále relevantní. Zpráva Multikulturního centra Praha
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z roku 2015 došla k závěru, že události spojené s nárůstem nenávistných projevů na
internetu jsou spíše proměnlivé, přičemž teroristické útoky jsou zjevným viníkem, což

je relevantní pro první hypotézu. Stejně tak vyvolává otázku ohledně problematiky
útoků na konkrétní členy redakce a jiné respondenty, často v případě, kdy vyjadřují
podporu menšinám či uprchlíkům, což daná analýza potvrdila.

V tomto kontextu bylo cílem výzkumu dospět k lepšímu porozumění internetových

projevů nenávisti v současném mediálním prostředí se zaměřením na sociální
média. Odpovědí na hypotézy zkoumající, zda 1) projevy nenávisti na internetu vrcholí
těsně před nebo po neplánované události související s uprchlíky a migranty, zda 2) se
vyskytují častěji a s větší intenzitou

v roce 2017 v porovnání s rokem 2016, a 3)

potenciálně hlubší porozumění srovnání Facebooku a Twitteru z pohledu internetových

projevů nenávisti, byla analýza využívající data získaná prostřednictvím algoritmu pro
automatizované vyhledávání dat doplněná tradičnější kvalitativní obsahovou analýzou.

Vzhledem k nastavení metodologie trpěla dostupná data výraznými nedostatky,
co se týče možností hodnocení a srovnávání míry internetových projevů nenávisti
v čase a mezi platformami, a to zejména kvůli skutečnosti, že žádný z analytických

nástrojů (ať už šlo o wordcloudy, n-gramy, či shlukové dendogramy) přítomnost
internetových projevů nenávisti ve vybraném souboru dat nenaznačoval. Usuzovat, že

internetové projevy nenávisti se v (sociálních) médiích ve zvolených časových obdobích
vůbec nevyskytovaly by však bylo předčasné. Jeden z důležitých metodologických
aspektů automatizovaného vyhledávání dat si vyžaduje komentář, který je pro

interpretaci výsledků klíčový. Použitý metodologický přístup, jeho nastavení pro
účely této analýzy, nutně předpokládá spíše velkou převahu nenávistných projevů

v analyzovaném souboru dat, pokud mají být viditelné. V případě, že internetové
projevy nenávisti nejsou velmi rozšířené (nebo alespoň běžné), použité metody je
nezachytí. Kde první metoda selhává, doplňková kvalitativní obsahová analýza

poskytuje alespoň nějaké odpovědi. Ačkoli získaná data na přítomnost internetových
projevů nenávisti neukazují, méně automatizovaná a detailnější analýza odhaluje, že

toto nutně neznamená jejich úplnou absenci. Obsahové analýzy komentářů ke
zpravodajským článkům týkajícím se uprchlíků/migrantů ukazují, že určitá úroveň

nenávistných projevů přítomna je (pro příklady viz výše). Ačkoli výsledky kvalitativní
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analýzy nelze kvantifikovat (a porovnat její čísla v čase a napříč platformami),
naznačují, že internetové projevy nenávisti nejsou pouze nevyjadřovány, ale

jednoduše ani přítomny ve formě, kterou by první použitá metoda (její nastavení pro

účely tohoto výzkumu) mohla detekovat.

Na základě kvalitativní obsahové analýzy lze dospět k závěru, že internetové projevy

nenávisti nejsou v komentářích na webových stránkách blesk.cz a lidovky.cz zcela

nepřítomny (ačkoli u druhého webu jich je méně). Přestože výsledky analýzy využívající
tuto metodu nelze kvantifikovat a snadno porovnat s jinými weby s velkou mírou

validity, sekce komentářů portálu lidovky.cz působí dojmem, že projevy nenávisti
zde nejsou tak rozšířené jako v případě portálu blesk.cz (dynamika diskuzí se

samozřejmě jeví jako naprosto odlišná, jelikož komentáře na webu lidovky.cz bývají více

zaměřené na téma článku, pod nímž je diskuze vedena). Urážky cílené jak na jedince,
tak na skupiny se zdají být méně časté a jazyk méně vyhrocený. To

pravděpodobně souvisí s technickým řešením diskuze, které vyžaduje registraci přes

SMS a Českou poštu a zároveň zobrazuje skutečná jména přispěvatelů. Redakce si

vyhrazuje právo odstranit komentáře, které porušují stanovená pravidla, a toto právo je
podle všeho využíváno častěji než například na serveru Blesk.cz, kde někteří

přispěvatelé pravidla opakovaně porušují bez následků. Toto technické řešení také

obsahuje „nahlašovací“ funkci, pomocí níž mohou ostatní čtenáři nahlásit komentář,
který je v rozporu s pravidly diskuze, tato funkce na webu blesk.cz není přítomná.

Budoucí výzkumy by mohly objasnit, jakým způsobem technická řešení a použité

formy moderace diskuzí ovlivňují jejich dynamiku i míru, do jaké je výměna názorů

vyhrocena a podporuje nenávistné/nebezpečné projevy, na základě srovnání různých

mediálních platforem. To je vysoce relevantní se zaváděním inovativních přístupů, které
potenciálně mohou snížit objem nenávistných/nebezpečných projevů na takových
diskuzních fórech. Jedním takovým příkladem může být řešení, které místo spoléhání se

na dodržování určitého standardu v komentářích pomocí promazávání těch porušujících

určitý kodex využívají jiného druhu technologického řešení – a dovolují zveřejnění

komentářů pouze v podobě videonahrávky, jako tomu je nově v případě komentářů na
portálu Seznam Zprávy v České republice. Ačkoli takové řešení může znesnadnit analýzu
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výzkumníkům (například z pohledu obsahové analýzy), lze očekávat potenciálně menší

objem nenávistných/nebezpečných projevů vzhledem k tomu, že nyní musí být
komentáře nutně propojeny s obličeji čtenářů.
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